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Asfalt til alle formål
Colas – din professionelle samarbejdspartner
Colas er specialist i produktion og udlægning af miljørigtige
asfaltbelægninger og bitumen-emulsioner.
Vores ydelser omfatter hele værdikæden, lige fra fræsning,
forarbejdning, udlægning og genbrug af asfalt, til produktion
og salg af bitumen-emulsioner og drift af grusgrave.
Tæt på kunderne
Vi lægger vægt på at være tæt på kunderne og har afdelinger og hold med erfarne medarbejdere fordelt over det
meste af Danmark. Afdelingerne kan trække på vores
erfaring fra egne laboratorier, fabrikker og specialister i
Danmark og Frankrig. På den måde kan vi skabe de bedste
løsninger til vores kunder. Det gør Colas til den oplagte
rådgiver og samarbejdspartner, uanset om opgaven er stor
eller lille. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har
spørgsmål eller ønsker rådgivning.

		
		

Hans Oluf Krog
Adm. dir. Colas Danmark A/S
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Vejen frem i mere end 85 år
Siden 1930 har Colas Danmark bygget og vedligeholdt de
veje, stier, broer og lufthavne som er en forudsætning for en
velfungerende infrastruktur.
Vi er en af Danmarks førende vejbygningsvirksomheder med
afdelinger over det meste af landet og mere end 450 medarbejdere, som dagligt servicerer alt fra stat, kommuner, virksomheder og landbrug, til grundejer- og boligforeninger.
Hos os er ingen opgave for stor eller for lille.
Med vores mange års erfaring ved vi, hvordan en vejbelægning skal opbygges, og vi har flere hundrede forskellige asfaltrecepter. Vi kan derfor producere lige netop den asfalt der
passer til dit projekt.
Vores aktiviteter dækker hele Danmark, men også Island,
Grønland og Færøerne. Hovedaktiviteterne er produktion og
udlægning af asfaltblandinger til vejbygning, herunder fræsning, forarbejdning og genbrug af asfalt, produktion og salg af
bitumen-emulsioner og specialbitumen samt drift af grusgrave. Men vi udfører også omfattende rabatvedligehold og overfladebehandlinger som levetidsforlænger eksisterende veje.
Colas Danmark indgår i den franske Colas S.A. Gruppe, en
verdensledende virksomhed inden for konstruktion og vedligeholdelse af transportinfrastruktur med mere end 60.000
medarbejdere i 50 lande.
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Colas’ miljøpolitik er certificeret efter DS/EN ISO
14001-standarden
Colas’ arbejdsmiljø er certificeret efter DS OHSAS
18001-standarden
Colas’ kvalitetsstyringssystem er certificeret efter
DS/EN ISO 9.001-standarden

Sådan arbejder vi
I Colas tager vi bæredygtighed, sikkerhed og kvalitet alvorligt.
Miljø
Vores aktiviteter skal være til mindst mulig gene for miljøet
og vores omgivelser. Vi har derfor løbende fokus på en bæredygtig udvikling. Både når vi udvikler nye produkter, og når vi
udfører vores arbejde.
Arbejdsmiljø
Colas’ medarbejdere skal kunne gå trygt på arbejde. Ude på
vejen, på vores fabrikker, i vores laboratorier og på vores kontorer skal det fysiske og psykiske arbejdsmiljø være i orden. Et
godt arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsulykker har derfor meget høj prioritet i Colas.
Kvalitet
Vores produkter og ydelser skal altid svare til den aftalte kvalitet, og levering skal ske til den aftalte tid og pris. Kvaliteten
sikrer vi blandt andet gennem vores certificerede kvalitetsstyringssystem. Colas egne laboratorier udfører analyser og
udvikler og undersøger asfalt, bitumen, bitumenemulsioner
og råvarer for at sikre, at de lever op til vores kvalitetskrav.
Laboratorierne foretager også boreprøver for at kontrollere
kvaliteten af det udførte arbejde. Vores laboratorier kan i øvrigt trække på Colas-koncernens laboratorium i Paris, som er
det største privatejede vejbygningslaboratorium i Europa.
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Colas’ ydelser og produkter
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Asfalt er ikke bare asfalt
Colas har flere hundrede forskellige asfaltrecepter, og vi udvikler til stadighed nye i vores egne laboratorier, så vi altid kan
producere lige netop den asfalt der passer til din vej – med
fokus på bæredygtighed, sikkerhed og miljø.
Sammensætning
De fleste asfalttyper består af ca. 95 % stenmaterialer og 5
% bitumen. Bitumen er et olieprodukt, som farver blandingen
sort og fungerer som bindemiddel mellem stenene. Stensammensætningen (det vi kalder stenskelettet) i asfalten afhænger af belægningstypen. I asfaltbærelag er stenstørrelsen
større og bitumenmængden mindre end i det tyndere asfaltslidlag.
Egenproduktion
I Colas producerer vi alle elementer til asfalten på egne fabrikker. I vores grusgrave udvinder, vasker, knuser og sorterer vi
grus og stenmaterialer, og på vores emulsionsfabrik fremstiller vi bitumen-emulsion og bituminøse bindemidler. Det hele
mixes og sammensættes til den rette asfalttype på en af vores otte asfaltfabrikker.

Vidste du...
at asfalt kan genanvendes 100%, og at vi kan genanvende
fejesand, flyveaske og slagger i produktionen?
9

Typisk bærelag

Typisk slidlag

Granitskærver
Lokale stenmaterialer
Genbrugsasfalt
Knust stenmateriale
Granitskærver

Grus

Stenmel
Filler
Bitumen
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Vedligeholdelse af vejen
En vej opbygges med et tykt bære- og bundsikringslag, som
afsluttes med et tyndt slidlag. Slidlaget er vejens ”regnfrakke”,
og hvis det går i stykker, trænger vand og frost ned og ødelægger bærelaget.
Alle asfaltbelægninger skal derfor efterses og vedligeholdes
regelmæssigt. Regelmæssige eftersyn og vedligeholdelsesarbejder er med til at sikre belægningens funktion og medvirker
til en længere levetid.
Et slidlag er relativt billigt at reparere, mens det er 2-3 gange
dyrere at rette op på en vej, når bærelaget er beskadiget!

Slidlag
Bærelag

Bundsikringslag
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For at kunne vedligeholde asfaltbelægningen korrekt og forebygge skader er det vigtigt at kende de påvirkninger belægningen udsættes for.
Opløsningsmidler
Asfalt kan opløses af olieprodukter og kemikalier. Derfor skal
spild af disse produkter fjernes hurtigst muligt fra belægningen. Til det kan anvendes fx sand, kattegrus eller et andet sugende materiale.
Slitage
Trafikken vil sammen med vind og vejr langsomt slide på belægningen. Så snart belægningen revner, får huller eller krakelerer, nedbrydes den hurtigere pga. vandgennemtrængning.
Derfor bør skaderne repareres hurtigt. Ukrudt og rødder fra
planter i belægningen skal bekæmpes med det samme.
Sol og varme
Asfaltbelægninger er hårde ved lave temperaturer og bløde
ved høje temperaturer. Ved høje temperaturer bør man være
opmærksom på, at belægningen er meget følsom over for
vridende trafik, specielt når bilerne holder stille og drejer. Der
kan også komme indtryksmærker eller dækaftryk i den bløde
belægning.
Vedvarende, stillestående belastninger
Hvis det er nødvendigt at stille materialer eller køretøjer med
støtteben (f.eks. MC) på belægningen, anbefaler vi, at trykket
fordeles ved hjælp af plader eller andet egnet materiale.
12
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Vedligeholdelsesaftaler
En vedligeholdelsesaftale, eller det vi kalder en funktionskontrakt, er en kontrakt som forpligter Colas til at opretholde vejens funktion. Det betyder, at Colas har ansvar for vejens daglige vedligehold. Aftalen løber typisk over 10-15 år, ofte med
mulighed for forlængelse. Kontrakten sikrer vejmyndigheden,
at vejkapitalen vedligeholdes, og at vejene vedligeholdes på
et fastsat niveau og til et fast årligt beløb i hele kontraktens
længde. Derudover er der mulighed for forhandling af tillægsydelser og andre ændringer, når behovet opstår.
Colas har indgået funktionskontrakter med en række kommuner i Danmark og har stor erfaring med dette. Hvert år udarbejder vi en handlingsplan og er i løbende dialog med kommunen om trafiksikkerhed og miljø.
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På Herfølge Skole har Colas udført et gigantisk
målfast Danmarkskort i hvid specialasfalt.
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Valg af asfalttype
For at kunne vælge den rigtige asfalttype er det vigtigt at vide
hvor og hvordan vejen skal bruges, men det er også vigtigt
at vide, om asfalten skal bruges som bærelag, bindelag eller
slidlag. Colas producerer desuden specielle asfalttyper såsom
farvet asfalt til cykelstier, asfalt til udsmykning og asfalt til landbrug med stor modstandsdygtighed for nedsivning af husdyrgødning og ensilagesaft.
2 Fejemaskine

ASFALTUDLÆGNING

3 Fræser

1 Sprøjtebil

4 Asfaltudlægger
5 Tandemtromle
Slidlag
Bærelag
Stabilt grus
Underbund

ASFALTPRODUKTION

6 Gummihjulstromle

Blandetårn
Stenmaterialer

Færdigvaresilo

Tørreanlæg

Kolddosering
Bitumentanke
Genbrugsasfalt

Oversigt over asfaltproduktion, udlægning og materiel.

16

Valg af bærelag
Grusasfaltbeton (GAB) er fællesbetegnelsen for en serie
varmblandede bituminøse bærelagsmaterialer beregnet til
nyanlæg eller forstærkning af færdselsarealer.
Asfaltbærelaget er det nederste lag i en asfaltopbygning, som
fordeler trykket fra tunge køretøjer.
GAB fremstilles i tre standardkvaliteter, der betegnes henholdsvis GAB 0, GAB I og GAB II.
GAB 0 er den GAB-type, som indeholder mest bitumen, og
som er den tætteste og mest holdbare. GAB 0 kan anvendes
som bærelag umiddelbart under slidlaget hvor trafikbelastningen er mindre end 200 10-tons aksler pr. spor. (Æ10≤200 )
GAB 0 findes i maks. stenstørrelser 11-16 mm. GAB 0 skal
senest tildækkes andet år efter udlægning.
GAB I kan anvendes som bærelag umiddelbart under slidlag,
hvor trafikbelastningen er mindre end 200 10-tons aksler pr.
spor. GAB I findes i maksimum stenstørrelse 22 mm. GAB I
skal senest tildækkes året efter udlægning.
GAB II er den GAB, som indeholder mindst bitumen. GAB II
anvendes som nedre bærelag. GAB II findes i maksimum stenstørrelse 32 mm. GAB II skal tildækkes inden 6 måneder efter
udlægning og inden vejen trafikeres.
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Bindelag til store og små trafikbelastninger
Asfaltbetonbindelag (ABB) anvendes som bindelag mellem et
slidlag og et bærelag eller en eksisterende belægning. Det
er specielt velegnet ved nyanlæg og vedligeholdelse af veje og
pladser, som påvirkes af store statiske eller dynamiske belastninger. ABB findes med maksimum stenstørrelse 11-16 mm.
Ved store trafikbelastninger og meget tung trafik mellem
200 og 500 10-tons aksler pr. spor anvendes ABB med en
40/60-bitumen.
Ved flere end 500 10-tons aksler pr. spor anvendes en Colflex
60MA-bitumen.

Se skema på side 20
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Valg af bærelag
Belægningstype

Stenstørrelse
mm

Bitumen
hårdhed

Vejledende
kg/m2

ABB

11

40/60

100-160

16

40/60

130-200

11

Colflex 60MA

100-160

16

Colflex 60MA

130-200

11

40/60

100-140

11

70/100

90-130

16

40/60

115-160

16

70/100

110-150

22

40/60

135-250

22

70/100

115-225

32

40/60

180-400

GAB 0

GAB I

GAB II
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Valg af slidlag
Slidlaget er det øverste lag asfalt og skal, udover at modstå
den direkte påvirkning fra trafikken, beskytte bærelaget mod
vand og frost.
Pulverasfalt (PA) er et slidlag med blød bitumen. Det anvendes, hvor der er lav trafikbelastning og behov for stor fleksibilitet i asfalten.
Asfaltbeton (AB) er et slidlag med hård bitumen og anvendes,
hvor der er middel trafikbelastning eller behov for en vis stivhed i asfalten.
Pulverasfalt og asfaltbeton findes med en tæt og en åben
kornkurve. Den åbne kornkurve indeholder flere sten og tåler
derfor lidt større trafikbelastning. Der er stor forskel på overfladen ved tæt og åben kornkurve.
Skærvemastiks (SMA) er et slidlag med et stort indhold af
hård bitumen. Det anvendes ved store trafikbelastninger, eller
hvor der er vridende trafik og stort slid.
Lyst tilslag
Asfaltslidlag kan udføres med et lyst tilslag for at opnå lysrefleksion fra asfalten. Der er to niveauer til henholdsvis ubelyst
vej og belyst vej. Ved belyst vej tilsættes den største mængde
lyst tilslag, som derved giver den største lysrefleksion.
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Modificering
Alle slidlag kan udføres med modificeret bitumen, som giver
større fleksibilitet og generelt set en længere levetid.

Belægningstype

Stenstørrelse
mm

PA

6
8
11

AB

6
8
11

SMA

6+
8
11

Bitumen
hårdhed
250/330 –
330/430
250/330 –
330/430
250/330 –
330/430
40/60160/220
40/60160/220
40/60160/220
40/60160/220
40/6070/100
40/6070/100

Vejledende
kg/m2
45-50
50-65
60-75
45-55
50-70
70-90
40-60
50-70
70-90
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Combi-belægninger
Combi-belægninger (CB) er bærelag med slidlagsegenskaber. Belægningen skal tildækkes senest 5 år efter udlægning.
Combi-belægninger anvendes ofte ved byggemodning eller
ved forstærkninger af kommuneveje, hvor der kan gå en årrække, inden slidlaget udføres.

Belægningstype

Stenstørrelse
mm

CB

11
16

23

Bitumen
hårdhed
250/330 –
330/430
100/150 250/330

Vejledende
kg/m2
90-110
110-130

Asfalt til landbrug
EnsilageGAB er modstandsdygtig over for ensilagesaft og
husdyrgødning. Det er derfor velegnet som bund i ensilagesiloer. EnsilageGAB leveres typisk iht. landbrugets byggeblad
103.09-03, hvor der stilles skærpede krav til asfalten.
Læs mere på: www.landbrugsinfo.dk/byggeri/byggeblade

80 mm asfaltbelægning.
200 mm stabilt grus (SG)
Komprimeringsgrad 98 %
proctor.

500 mm bundsikringslag (BS)
Komprimeringsgrad 98 %
proctor.
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Bitumen
Bitumen er et bindemiddel, som binder stenskelettet (stensammensætningen) i asfalt sammen. Det er samtidig vandafvisende og gør vejen modstandsdygtig over for regn.
Valg af bitumenhårdhed er individuel fra opgave til opgave. Jo
lavere penetration (fx 40/60), desto hårdere og mindre fleksibel bliver asfalten.
Bitumen anvendes ved ca. 160 °C for at være tilstrækkeligt
flydende. Derfor holdes asfalten varm ved udlægning.
Når asfalt og dermed også bitumen køles ned, stivner asfalten, og materialet bliver hårdt.
Hvis et slidlag med årene begynder at tørre ud, men i øvrigt ikke
fejler andet, kan det være en løsning at forlænge levetiden med
Colas’ PenTack-forsegling, som indeholder bitumen.
Modificeret bitumen
Asfalt produceret med bløde Colflex-typer giver belægningen
god fleksibilitet, og belægningen kan bedre følge underbundens bevægelser. Det har betydning ved udlægning af asfalt
på veje med tvivlsom bæreevne.
Eventuelle revnedannelser eller revnegennemslag sker mindre hyppigt og senere på belægninger med Colas’ Colflex MA
end på belægninger med standardbitumen. Derudover forbedres sporkøringsresistensen med brug af Colflex MA.
25

Emulsion
Colacid-klæbeemulsion anvendes til klæbning mellem en fast
belægning og slidlag. Emulsionen fremstilles ved emulgering
af standardbitumen i vand. I processen indgår emulgator og
syre, som i forening giver emulsionen en kationisk (sur) karakter. Efter udsprøjtning og brydning af emulsionen fungerer
den anvendte emulgator som klæbeforbedrer mellem stenmaterialer og bitumen.
Revneforsegling
Colas Revneforsegling er beregnet til lukning af 2-10 mm
brede revner i veje og pladser. Revneforsegling giver et holdbart og effektivt stop for vandgennemtrængning og eventuelle
frostsprængninger af nedre lag.
Ved lukning af brede revner kan det være nødvendigt at gentage behandlingen, idet emulsionen kan løbe så langt ned i
revnen, at der opstår en fordybning i overfladen.

26
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Overfladebehandling
Overfladebehandling er en holdbar, flot og økonomisk god løsning til vedligeholdelse af veje, stier og pladser - kort sagt til
alle områder med færdsel.
Overfladebehandling kan udlægges i flere forskellige farver og
anvendes på alle gængse underlag som fx asfalt, stabilt grus
og genbrugsasfalt.
Ved overfladebehandling sprøjtes underlaget med en emulsion, som tildækkes med løse skærver, der tromles ned i vejen.
Overfladebehandling udføres af Colas Danmarks associerede
selskab DOB I/S.
PenTack
PenTack er en specialforsegling som anvendes på belægninger med udbredt udtørring og stentab i slidlaget. PenTack
øger den forventede levetid med 4-6 år. Herefter vil en opfølgende behandling give samme resultat.
PenTack består af:
• En regenererende emulsion, som forynger belægningens
eksisterende bindemiddel og giver nye bindinger til skærverne
• En bitumenemulsion som tilfører belægningen nyt frisk
bindemiddel
• Vand iblandes for at kunne kontrollere viskositeten
28
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Fræsning
Colas udfører fræseropgaver, som tilpasses hver enkelt opgave. Fræsning er en vigtig del af de forberedende arbejder
forud for udlægning af asfalt.
Bassinfræsning
Bassinudskiftninger i asfalten er typisk en reparation over et
afgrænset vejareal alt efter skadens omfang. Bassinet rengøres ofte for småsten efter fræsning med sugebil. Bassinfræsning udføres fx. ved afskalninger, revner, krakeleringer,
sporkøringer og slaghuller.
Kant- og tilslutningsfræsning
Ved tilslutning af ny asfaltbelægning kan man med fordel fræse en kile i eksisterende asfalt inden udlægning. Det giver mulighed for at udføre udlægningen i fuld lagtykkelse og samtidig
få en pæn og jævn samling i overgangen mellem eksisterende
og ny asfalt. Ved kantfræsning bortfræses det yderste af en
belægningskant i en given dybde. I kombination med flere kantfræsninger kaldes det en trappefræsning.
Dybde- og gennemfræsning
Gennemfræsning af en asfaltbelægning ned til oversiden af
det ubundne bærelag (ofte stabilt grus) er en effektiv måde
at bryde en gammel vej op. Den fræsede asfalt læsses direkte på sættevogn med læssebånd og køres til vores fabrikker,
hvor den indgår i produktionen af genbrugsasfalt. Dybdefræsning er fræsning af en asfaltbelægning i en given dybde.
30

Dybde- og gennemfræsning anvendes ofte ved fræsning af
hele vejstrækninger, render til kloak eller ledningsarbejder mv.
Plan- og fladefræsning
Der kan være flere forhold som ikke gør det muligt at udlægge et nyt slidlag oven på det eksisterende. Fladefræsning er
karakteriseret ved, at man eksempelvis bortfræser det eksisterende slidlag inden udlægning af et nyt.
Ved planfræsning bortfræses ujævnheder i asfaltbelægningen for at sikre en fornuftig vejprofil. Dermed får man et godt
grundlag for udlægning af et nyt slidlag, idet udlægning på en
ujævn vejprofil kan øge forbruget af asfalt.
Demarkering
Demarkering er en form for planfræsning som bortfræser
vejafmærkningen. Det kan ske i forbindelse med annullering
af vejafmærkning eller inden udlægning af et nyt asfaltslidlag.
Derved opnås en bedre vedhæftning mellem eksisterende asfalt og ny asfalt. Fræsningen udføres med en finvalse, som
minimerer skader i overfladen på den eksisterende asfalt.
Rillefræsning
Skæring med rillehjul anvendes ved skæring af kanter, friskæring af render til kloak og ledningsarbejder mv. Kanterne skal
være skarpe med ru overflade, som sikrer god vedhæftning
ved tilslutning af ny asfalt. Rillefræsning kan udføres i en dybde
på op til 21 cm i en bredde på ca. 8 cm. Det er ikke vigtigt, at
man bryder asfalten op umiddelbart efter fræsning, da trafikafvikling kan ske hen over rilleskæringerne.
31

Vidste du...
at Colas S.A. har udviklet ”Wattway” – en vej med
solceller, der kan producere vedvarende energi.
Produktet består af solceller, som er indlejret i tynde,
beskyttende og resistente lag, som klæbes direkte på
den eksisterende asfaltbelægning. Wattway er modstandsdygtig og resistent overfor selv meget tung og
vedvarende trafik, og det tynde lag sikrer dækkenes
vejgreb og påvirker ikke bilernes kørsel.
Ifølge det franske institut for solenergi kan fire meter
solcellevej generere nok strøm til en hel husholdnings
forbrug, mens en kilometer vil være nok til at forsyne
en mindre by.
32
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Råstoffer
I vores grusgrave udvindes, vaskes, knuses og sorteres stenmaterialer overvejende til brug ved fremstilling af asfalt. Derudover fremstiller vi stenmaterialer i knust og uknust form
i en række standardsorteringer, såsom stabilt grus, grus til
betonfremstilling og sand til opfyldning.
Vaskede produkter
Vi producerer mange forskellige vaskede grusgravsprodukter, herunder forskellige kvaliteter af sand, perlesten, ærtesten, nøddesten, støbemix, rørgrus og filtergrus.
Harpede produkter
Vi producerer ligeledes mange forskellige harpede grusgravsprodukter, herunder forskellige kvaliteter af vejgrus, stabilt
grus, bundsikringsgrus, afretningsgrus, muld, singels og kampesten.
Knuste produkter
Derudover producerer vi knuste grusgravsprodukter, herunder forskellige kvaliteter af blandingsskærver og stenmel.

Vidste du...
at vores grusgrave sælger grus og stenprodukter til alle
former for bygge- og anlægsarbejder uanset mængde?
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Genanvendelse
Colas har et langsigtet mål om bæredygtig udvikling. Vi genanvender hver dag mange forskellige produktgrupper i vores
asfaltproduktion, bl.a.:
• Gammel asfalt (opfræset asfalt eller brudstykker)
• Flyveaske
• Additiver: fibre fra granuleret avismateriale
På vores fabrikker modtager vi opbrudt asfalt efter aftale.

Genbrugsasfalt
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Tillægsydelser
Colas arbejder tæt sammen med en række underentreprenører, som leverer tillægsydelser til vejarbejde. Vi hjælper gerne
med priser på disse opgaver, fx:
•
•
•
•

Striber
Udskiftning af kloakriste og -brønde
Jordarbejde
Kantsten
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Colas’ holdtyper
De fleste danskere har set Colas’ logo på maskiner og biler,
når vi opererer rundt omkring i det danske landskab. Mange
tror derfor at Colas kun arbejder med større projekter, som
lande- og hovedveje. Det er dog langt fra tilfældet.
For Colas er ingen opgave for stor eller for lille. Vi udfører derfor også mange mindre opgaver, fx for bolig- og grundejerforeninger, reparationer af huller og revner, ligesom vi rådgiver
om vedligeholdelse.
Til at udføre de mange forskellige opgaver har vi forskellige
holdtyper, så vi altid kan stille med det rette antal mand og
maskiner.
Håndhold
Vores håndhold klarer de mindre opgaver og består af 2-4
personer, typisk med lastbil. Holdene udfører slaghuller, mindre lapninger, ramper, revneforsegling, fartbump m.m.
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Maskinhold
Maskinholdene består af 5-7 personer med asfaltudlægger,
tromle, traktor m.m. Udlægningsmaskinerne har varierende
størrelse, men kan overordnet opdeles som:
• Lille maskinhold: Udlæggerbredde: 1,2-2,4 meter
• Mellem maskinhold: Udlæggerbredde:1,8-3,6 meter
• Stort maskinhold: Udlæggerbredde: 2,5-6 meter

Fræserhold
Vores fræserhold varierer også i størrelse og inddeles efter
maskinernes fræserbredde- og dybde:
• Lille fræser: Fræserbredde: 0,5 meter - dybde 14-20 cm
• Stor fræser: Fræserbredde: 1 meter - dybde 30 cm
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Bestilling af asfalt
For at sikre en effektiv og smidig asfaltudlægning beder vi altid
om følgende oplysninger ved bestilling af asfalt:
Obligatoriske oplysninger:
• Firmaoplysninger på kunde
• Navn og telefonnummer på kontaktperson på pladsen
• Adresse
• Areal og lagtykkelse
• Ønsket asfaltprodukt (fx GAB 0, T16)
• Udførelsestidspunkt fra/til
Ønskede oplysninger:
• Antal brønde og riste (faste/flydende/skal udskiftes)
• Øget opmærksomhed (feks. blomsterkasser/begrænsede højder)
• Tilgængelighed (feks. buslomme/trafik/spærretider)
• Andre håndværkere som anvender pladsen
• Tilkørselsforhold (plads til kærretræk/sættevogne)
• Afspærring/skiltning
• Krav til kantstenslysning
Colas står naturligvis altid klar til at hjælpe dig med din bestilling og vejleder gerne om forberedelser der bør gennemføres,
så arealet er klargjort inden asfalten udlægges.
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Vejledende forberedelser
• Arealet skal være velkomprimeret og velafrettet, jf. AAB
for jordarbejder (gælder ved gruspladser)
• Arealet skal være ryddet (fx for byggepladsrod)
• Kanter skal renskæres mod kommende belægning
• Brønde og riste skal ligge i overkant af eksisterende belægning (husk langt skørt på karm ved store lagtykkelser)
• Kantsten skal være faststøbt
• Eventuelt asfaltstop (fiberdug) i riste
HUSK: Bundens beskaffenhed afspejles i det færdige resultat.
Eksempel på bestilling:

Anders Andersen,
Entreprenørfirmaet Andersen,
tlf.: 99887766
Lukning af hul i vejbelægning
(fjernvarme) ud for
Algade 30, Assens,
5 m2, dybde 8 cm. Fyldes me
d GAB 0, T16.
Er klar fra mandag d. 1/1 20
17 kl. 12.
Lukkes senest fredag d. 5/
1 2017 kl. 12.
Der er meget morgentrafik,

gravetilladelse OK.

Vi fjerner selv skilte, når Colas

har færdigmeldt.
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Colas afdelinger i Danmark
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JYLLAND:

FYN:

Djeld
Møgelvangvej 7, 7830 Djeld
Asfaltfabrik 9744 8054

Odense
Petersmindevej 6, 5000 Odense C
Specialforsegling 6598 2790

Edslev
Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning
Salgs- & entrepriseafd. 8692 1622
Asfaltfabrik 8692 1622
Horsens
Grønlandsvej 32, 8700 Horsens
Salgs- & entrepriseafd. 7628 6600
Asfaltfabrik 7628 6666
Molger
Sletkærvej 24, Nim, 8700 Horsens
Grusgrav 7567 3732
Nysum
Nysumgårdsvej 3, 9610 Nørager
Grusgrav 9856 9141
Nørresundby, Sundsholmen
Sundsholmen 2, 9400 Nørresundby
Distriktskontor 9934 3400
Asfaltfabrik 9813 5488
Pjedsted
Follerup Møllevej 6, 7000 Fredericia
Emulsionsfabrik 7595 4222
Viborg
Industrivej 27, 8800 Viborg
Distriktskontor 8926 4611
Laboratorie 8926 4611
Værksted 8926 4610

SJÆLLAND:
Glostrup
Fabriksparken 34, 2600 Glostrup
Hovedkontor 4598 9898
Herfølge
Danmarksvej 11, 4681 Herfølge
Salgs- & entrepriseafd. 5627 4218
Asfaltfabrik 5627 4218
Herstedøster
Fabriksparken 34-36, 2600 Glostrup
Distriktskontor 4598 9898
Asfaltfabrik 4322 5800
Laboratorie 4322 5844
Værksted 4322 5841
Kvistgård
Reerstrupvej 6, 3490 Kvistgård
Salgs- & entrepriseafd. 4913 9136
Køge
Nordhavnsvej 9, 4600 Køge
Distriktskontor 5630 3666
Asfaltfabrik 5630 3666
Undløse
Overdrevsvej 4, Undløse, 4340 Tølløse
Salgs- & entrepriseafd. 5918 9050
Asfaltfabrik 5918 9050
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www.colas.dk

