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Frydendalsvej, forsøg med hvid asfalt forsøgsstrækning Lokalvej 

 

Tilstand 

Der er planlagt et klimaprojekt ved Frydendalsvej og Jacoby Allé, hvor der efterfølgende skal læg-
ges ny asfalt. For at konstatere, om tilsætning af flere lyse skærver i asfaltbelægningen i dag, kan 
være med til at reducerer varmeø-effekten er det planen, at der på Frydendalsvej forsøgsmæssigt 
udlægges en hvidere asfalt på den ene halvdel af vejen, mens der på den anden halvdel udlæg-
ges traditionel asfalt. 

Udbedring 

Eksisterende slidlag på strækningen fræses væk, profilen rettes op, og der udlægges hvid asfalt 
på halvdelen af vejen. Hvid asfalt er asfaltbeton, hvor hovedparten af stenene er hvid granitsten. 
Når asfaltbinderen på overfladen slides væk, fremstår belægningen lysere end normalt slidlag. 
Hvid asfalt kan formentlig reducere varmeø-effekten i byer ved at reflektere mere lys end normalt 
slidlag. Der anvendes AB 8t slidlag med hvid granit. 



3 

 

Fuglevangsvej, mellem nr. 3 og J.M. Thieles Vej Lokalvej 

 

Tilstand 

Der er huller i vejen, krakeleringer, revner og lapning efter gravninger. På arealet som sko-
len bruger til opholdsareal, er der rivninger med mørtel- og stentab. 

 

Udbedring 

Alle riste og brønde skiftes til flydende karme. Der vil ske partiel udskiftning med GAB ef-
ter behov. Der udlægges AB 6t granit. Hvis det underliggende bærelag er beton, skal der 
anvendes en AB 8t med fleksible egenskaber. 
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Kronprinsesse Sofies Vej, mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalvej 

 

Tilstand 

Der er rivninger med stentab og begyndende huller på vejen. Der er slaghuller på stræk-
ningen. Store dele af Kronprinsesse Sofies Vej er udbedret i forbindelse med klimaprojekt 
på vejen, imidlertid er denne strækning ikke medtaget, og foreslås derfor udbedret. 

 

Udbedring 

Alle riste og brønde skiftes til flydende karme. Vejbrønde gennemgås og udbedres. Der 
fræses og vejens profil oprettes. Der vil ske partiel udskiftning med GAB efter behov. Der 
udlægges AB 8t granit som slidlag.  
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Wilkensvej, mellem Dalgas Boulevard og Lauritz Sørensens Vej Lokalvej 

 

Tilstand 

Der er slaghuller på vejen, hvilket giver manglende afvanding. 

 

Udbedring 

Alle riste og brønde skiftes til flydende karme. Vejbrønde gennemgås og udbedres. Der 
fræses. Der vil ske partiel udskiftning med GAB efter behov. Der udlægges AB 6t granit 
som slidlag. 
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Roskildevej, mellem Skellet og Nordens Plads, indadgående retning Trafikvej 

 

Tilstand 

Der er sporkøring og begyndende revner, hvor der er betonbærelag. Desuden er der en 
langsgående lapning efter gravning ved busstoppestedet. 

 

Udbedring 

Alle riste og brønde skiftes til flydende. Vejbrønde gennemgås og udbedres. Belægningen 
fræses af i 3 cm. Vejen oprettes og der vil ske partiel udskiftning med GAB efter behov. 
Der udlægges støjreducerende asfalt af type SMA 6+. Der undersøges en løsning, hvor 
der anvendes asfaltarmeringsnet for at forhindre, at revner fra de underliggende betonpla-
der slår igennem. 
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Cykelsti Rosenørns Allé, mellem H.C. Ørsteds Vej og kommunegrænse (begge sider) 

 

Tilstand 

Der er en del lapninger efter gravninger på både den nordlige og sydlige cykelsti, samt 
manglende afvanding på de vestlige del af strækningen.  

Udbedring 

Vejbrøndene efterses, udbedres og reguleres. Det eksisterende asfaltslidlag fræses væk, 
og et nyt slidlag, AB 6t, udlægges. 



8 

 

Cykelsti Godthåbsvej, mellem Nordre Fasanvej og Falkoner Allé (sydsiden) 

 

Tilstand 

Der er tværgående revner på cykelstien, som er båndforseglet. Der er en del lapninger ef-
ter gravninger. 

Udbedring 

Vejbrøndene efterses, udbedres og reguleres. Den eksisterende asfaltslidlag fræses væk. 
Revner der forsætter ind i bærelaget fræses væk og arealet afrettes. Der udlægges nyt 
slidlag af AB 6t.


