
Gode råd til  
forlængelse  
af levetiden  
på din asfalt

A Asfaltvedligehold



Sådan vedligeholder du dine  
asfaltbelægninger

Slidlag, såvel som bærelag, bør vedligeholdes efter nedenstående beskrivelse for at 
opnå optimal levetid og funktionsduelighed.  
Husk desuden, at bærelag skal afdækkes i henhold til ”Almindelig arbejdsbeskrivelse 
for varmblandet asfalt”, hvis entreprenørens mangelansvar skal gøres gældende.

peabasfalt.dk

Varmepåvirkning
På varme sommerdage, hvor asfalten kan blive over 50 grader 
varm, er belægningen særlig følsom overfor vridskader ved 
skarpe drejninger og indtryksmærker fra parkerede køretøjer. 
Dette er specielt kritisk for nyudlagte belægninger, der stadig er 
helt sorte og godt kan være lidt klæbrige. Her anbefales det at 
afstrø belægningen med et tyndt lag kvartssand.

Statisk belastning
Asfalt er ikke specielt egnet til at modstå statiske belastninger, 
da materialet er delvist fleksibelt og derfor optager blivende  
deformationer ved vedvarende tryk. Dette kan forårsage ind- 
tryksmærker i belægningen. Ved henstilling af tunge og/eller 
skarpe genstande, skal trykfordelingen derfor udlignes ved 
placering på strøer eller plader.

Kemikalier
Asfalt består af sten og bitumen, som er et olieprodukt.  
Belægningen kan således opløses/beskadiges af andre olie-
produkter og kemikalier. Al spild af olieprodukter og andre 
kemikalier skal derfor undgås. Er der sket spild, skal dette straks 
fjernes. Det sker bedst ved opsugning med sand, kattegrus eller 
savsmuld.

Tid og slid
Slitage og påvirkning fra vind og vejr sætter med tiden sit præg 
på belægningen. Overfladen vil ændre karakter og fx få stentab, 
slaghuller og revner. Disse skader giver adgang for vand i belæg-
ningen, og kan virke nedbrydende. Hold øje med belægningen 
og sørg for hurtig udbedring af opståede skader. Almindelig sli-
tage kan ofte forsinkes med en forsegling af overfladen. Større 
reparationer af belægningen bør ske med materialer svarende 
til de oprindelige.

Hovedkontor:   
Peab Asfalt A/S  •  Nørreskov Bakke 1  •  8600 Silkeborg  •  Telefon 8722 1500  •   Fax 8722 1501  •  info@peabasfalt.dk

Region Nord:  Egelundvej 3    
8800 Viborg  • Telefon 8727 5030

Region Midt:  Dortheasvej 11-13 
7171 Uldum  • Telefon 7567 8355

Region Syd:  Mads Clausens Vej 6  
6360 Tinglev  • Telefon 7466 2444

Region Øst:  Nordhavnsvej 2 
4600 Køge  • Telefon 5664 6800

Specialafdelingen: Mekuvej 1 
7171 Uldum  • Telefon 7640 1220

Fræsning: Dortheasvej 11-13 
7171 Uldum  • Telefon 7567 8355

Vejmarkering:  Dortheasvej 11-13 
7171 Uldum  • Telefon 7567 8355

Kontakt Peab Asfalt for vejledning og udførelse af reparationer.


