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Bekendtgørelsens krav 
Ensilagesiloer, møddinger, stalde mm. skal ifølge Skov- og Naturstyrelsens bekendtgørelse nr. 
1695 af 19. december 2006, Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, 
ensilage m.v., med senere ændringer "have en bund, der er udført af et for fugtighed vanskeligt 
gennemtrængeligt materiale". 

Tæthedskravet er opfyldt ved 100 mm beton 25 MPa, moderat miljøklasse. Tykkelsen kan 
reduceres ved visse typer specialbeton (for eksempel flydebeton). 

Opbygning med asfalt kan foretages som henholdsvis 1-lags eller 2-lags opbygning som beskrevet 
i byggebladet. 
Tæthedskravet er opfyldt ved anvendelse af de minimums asfalttykkelser, som er beskrevet under 
henholdsvis 1-lags og 2-lags opbygning. 

Den endelige konstruktionsopbygning, afhænger af anvendelsen, for eksempel kan der være 
statisk betingede krav på grund af kørsel med tunge køretøjer eller dyrevelfærdsbetingede krav 
mht. isolering og overflader, frostpåvirkning og lignende. 

Asfalt 
Generelt anses asfalt for at være et meget tæt materiale. Der er dog visse parametre og 
materialespecifikationer, der skal overholdes for at gøre den anvendelig som bund i ensilagesiloer. 

Tæthed 
Tætheden afhænger blandt andet af mængden af luft i den færdige belægning – benævnt 
"hulrumsprocent". Jo mindre hulrumsprocent, jo tættere belægning. 

Betegnelser på materialer 
Bundsikringslag (BS) 
Stabilt Grus (SG) 
Støbeasfalt (SA) 
Skærvemastiks (SMA) 
Asfaltbeton (AB t) 
Grusasfaltbeton (GAB) 

Støbeasfalt (SA), skærvemastiks (SMA) og tætgradueret asfaltbeton (i daglig tale AB-tæt, benævnt 
AB t) er alle tætte slidlagsbelægninger, der kan anvendes i ensilagesiloer.  

Grusasfaltbeton (for eksempel GAB0 og GAB1) benyttes ofte som bærelag for slidlag. 
Belægningen er meget tæt og ved blandt andet at øge kravet til hulrumsprocenten, vil den være 
helt tæt, og kan derfor anvendes som 1-lags asfalt på ensilagepladser.  

Krav til underlaget 
Der skal udgraves til bæredygtig bund (dog minimum 500 mm) og udlægges minimum 500 mm 
bundsikringslag (BS) med en komprimeringsgrad på 98 % (proctor). Hvis området er meget 
vådt/blødt, skal der under hele området afgraves til frostfri dybde. 
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Stabilt grus (SG) udlægges med en højde på minimum 200 mm, med en komprimeringsgrad på 98 
% (proctor). 

Bundsikringslag (BS) er det lag, der skal bære og fordele belastningen til underlaget. 

Generelt 
For begge konstruktioner skal belastningen fra maskiner tages i betragtning. Asfalt kan ikke optage 
ret store punktbelastninger fra f.eks. støttefod på vogne og lignende.  

Produkttyper, asfalt 
De anførte produkttyper er defineret i Almindelige Arbejdsbetingelser for varmblandet asfalt. 
Da ensilage har en pH-værdi på ca. 4, må stenmaterialet, der anvendes i det øverste asfaltlag ikke 
indeholde syreopløselige komponenter. 

Krav til råvarer 

Bitumen Stenmateriale Filler Genbrugsasfalt 

Bærelag i 2-
lagsopbygning 
(GAB I eller GAB 
0) 

Hård bitumen 
type 40/60 

Knuste og uknuste 
grusgravsmaterialer 
i fraktion > 2 mm 

Ingen specielle 
krav 

Ingen 
begræsning 

AB t slidlag i 2-
lags opbygning 

Hård bitumen 
type 40/60 eller 
70/100 

Knust klippegranit. 
Maksimalt 
kalkindhold 5 % i 
finfraktionen (d < 2 
mm) 

Stenmelsfiller, 
anvendelse af 
kalkfiller er ikke 
tilladt. Dog 
tillades rester af 
kalkfiller fra 
genbrug 

Maks. 30 %. 
Stenmaterialer, 
filler og bitumen i 
genbrugsasfalten 
skal overholde de 
krav, som er 
anført til 
produktet. 

SMA slidlag i 2-
lags opbygning 

Hård bitumen 
type 40/60 

Knust klippegranit. 
Stenmel i 
finfraktionen 

Stenmelsfiller, 
anvendelse af 
kalkfiller er ikke 
tilladt. Dog 
tillades rester af 
kalkfiller fra 
genbrug 

Maks. 15 %. 
Stenmaterialer, 
filler og bitumen i 
genbrugsasfalten 
skal overholde de 
krav, som er 
anført til 
produktet. 

1-lags opbygning Hård bitumen 
type 40/60 eller 
70/100 

Knust klippegranit. 
Maksimalt 
kalkindhold 5 % i 
finfraktionen (d < 2 
mm) 

Stenmelsfiller, 
anvendelse af 
kalkfiller er ikke 
tilladt. Dog 
tillades rester af 
kalkfiller fra 
genbrug 

Maks. 30 %. 
Stenmaterialer, 
filler og bitumen i 
genbrugsasfalten 
skal overholde de 
krav, som er 
anført til 
produktet. 
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Følgende konstruktioner vurderes at opfylde bekendtgørelsens krav: 

Minimumskrav på 2-lags opbygning: 

Kravene til GAB I og GAB 0 fremgår af Almindelig Arbejdsbeskrivelse for varmblandet asfalt. Til 
slidlagsmaterialerne AB t og SMA stilles krav i henhold til Almindelig Arbejdsbeskrivelse for 
varmblandet asfalt, suppleret med følgende:  

Marshall krav 

Hulrums % 1,0 – 4,0 

Bitumenfyldning, % > 77

Indbygget hulrumsprocent, tolerance ≤ 6,0 

Komprimeringsgrad, tolerance ≥ 97,0 

Indbygningskravene gælder for maskinudlagte arealer. 

Slidlag 
Slidlaget er den øverste belægning der typisk udlægges i tykkelser af 30-35 mm. Belægningen har 
ikke tilstrækkelig bæreevne, hvorfor det er nødvendigt med et underliggende bærelag af for 
eksempel asfalt eller beton. 

60 mm asfalt-bærelag

200 mm stabilt grus (SG)

Komprimeringsgrad 98 % proctor.

35 mm slidlag - asfaltbeton (AB-t), skærvemastiks (SMA) 

eller støbeasfalt (SA). Se specifikation nedenfor.

500 mm bundsikringslag (BS)

Komprimeringsgrad 98 % proctor.
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Minimumskrav på 1-lags opbygning: 
 

80 mm asfalt-belægning. Se specifikation 

nedenfor.

200 mm stabilt grus (SG)

Komprimeringsgrad 98 % proctor.

500 mm bundsikringslag (BS)

Komprimeringsgrad 98 % proctor.

 
 
Asfaltbelægningen kan være en GAB 0, som er sammensat af stenmaterialer, der overholder de 
anførte krav til råvarer. Desuden skal følgende materialekrav være overholdt: 
 

Marshall krav  

Hulrums % 1,0 – 4,0 

Bitumenfyldning, % > 75 

Stabilitet, N > 7.000 

Deformation, mm 1,0 – 4,5 mm 

Indbygget hulrumsprocent, tolerance ≤ 6,0 

Komprimeringsgrad, tolerance ≥ 97,0 

Indbygningskravene gælder for maskinudlagte arealer. 
 
 
Det er dog vigtigt, at denne belægning efterses en gang om året, og ved enhver mistanke om 
utæthed skal denne repareres og eventuelt efterbehandles med for eksempel 1 kg bitumen-
emulsion pr. m². 
 
Fuger og samlinger 
Særlig opmærksomhed skal tages ved samlinger mellem betonvæg/fundament og asfalten for at 
sikre, at der ikke opstår mulighed for nedsivning. 
 
Vedligehold 
Uanset asfalttypen, skal overfladens tilstand vurderes én gang om året. Hvis denne viser tegn på 
slid, behandles den med bitumenemulsion.  
 
 
Henvisninger 
 
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Nr.1695 af 
19.12.2006 
     
"Almindelig Arbejdsbeskrivelse" (AAB), Varmblandet asfalt 
 
 

https://www.landbrugsinfo.dk/Regelinfo/bek/Sider/bek20061695.aspx
http://www.vejsektoren.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=121283

