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Svar på spørsmål knyttet til Statens vegvesen rapp. nr. 670 «Retningslinjer
asfalt 2019»
Generell presisering: Kapittel 5 i retningslinjene omhandler oppstartskontroll for nye
massetyper (nye resepter). Prøver for bestemmelse av produksjonens samsvarsnivå (OCLklasse) bestemmes etter reglene i NS-EN 13108-21 , som er presisert i TR2505
Kap 5.1.2

Massesammensetning

Spørsmål: Hva er krav til antall oppstartskontroller for kontroll av massesammensetning? Er
det 1 gang ved oppstart av fabrikken, uavhengig av massetype?
Svar: Det er ingen krav til antall kontroller. De skal utføres når nye massetyper skal
produseres
Spørsmål: Skal det da tas av både masser med D<16 mm og D≥16 mm, eller skal dette kun
gjøres for den massetypen som produseres i tidsrommet for oppstartskontrollen?
Svar: Oppstartskontrollen gjelder for nye massetyper som skal produseres.
Den bør gjennomføres over første dag massetypen produseres, evt. over mer enn en dag
hvis dagsproduksjonen er mindre enn 500 tonn. Antall prøver for analyse avhenger av
verkets OCL klasse
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Kap 5.2

Oppstartskontroll ved blandeverk i OCL C

Spørsmål: Det står i teksten at man skal følge oppstartskontroll ved blandeverk i OCL C ved
produksjon av asfalt med tilslagsmaterialer eller sammensetning som ikke er produsert ved
det aktuelle asfaltverk og produksjonssted tidligere.
Betyr det at man ved et eventuelt bytte av tilslag/filler må gjennomføre oppstartskontroll i
henhold til beskrevet rutine? Hvilket krav gjelder hvis man skifter ut kun 1 fraksjon?
Svar: Blandeverk i OCL C er et resultat av verksproduksjonens tidligere historie, evt.
manglende produksjon. Blandeverk i OCL C bestemmes av reglene i NS-EN 13108-21. Dette
er helt uavhengig den eller de massetyper som skal produseres.
Oppstartskontrollen skal gi byggherre og entreprenør en trygghet for at massen som skal
produseres, oppfyller de krav som er satt. Dersom resepten endres på en måte som gir
endring i kornkurve, bindemiddelinnhold og/eller hulrom, må det vurderes i samråd med
byggherre om det skal foretas ny oppstartkontroll. Dette gjelder alle OCL kategorier

