Statens vegvesen

Vedlegg til konkurransegrunnlaget Asfaltkontrakt - 2021

Bitumenstabilisert og bitumenanriket grus
Dette vedlegget gjelder for kontraktspunkter hvor det i kap. D1.3 er beskrevet bruk av
bitumenstabilisert og bitumenanriket grus.
Forundersøkelser, vurdering av materialenes egnethet til bitumenstabilisert grus (Bg) eller
bitumenanriket grus (Bag), samt proporsjonering inkl. testing av materialegenskaper er en del
av byggherrens oppgave.
Hvis ikke annet er angitt i kap. D1 pkt. 3 Spesiell beskrivelse, skal tilbudet baseres på
tørrfresing i en dybde på 15 cm. For fresedybder forskjellig fra 15 cm skal prisen reguleres
iht. kap. E5, hvor entreprenøren oppgir tillegg eller fradrag i kr/m² per cm endring (opp eller
ned) av fresedybden.
Tilbudet skal baseres på en anrikingsdybde på 10 cm. Ved avvik fra oppgitt anrikingsdybde
skal prisen reguleres iht. kap. E5, hvor entreprenøren oppgir tillegg eller fradrag i kr/m² per
cm endring (opp eller ned) av anrikingsdybde.
For spesifikasjon på bindemiddeltilsetning, se kap. D1 pkt.3 Spesiell beskrivelse. Ved endring
av bindemiddelforbruk på inntil ± 0,2 l/m² gjøres det ikke opp for endring i forbruk. Ved
endring i forbruk over 0,2 l/m² skal det gjøres opp etter satsen gitt av entreprenøren i kap. E5:
tillegg eller fradrag i kr/m² per 0,1 l endring (opp eller ned) av bitumentilsetning. Det gjøres
da opp for den totale endring i forbruk (inkl. de første 0,2 l/m²). Det skal omgående gis
beskjed til byggherren dersom endring i forbruk utløser krav om tillegg eller gir grunnlag for
fradrag.
Komprimeringskontroll skal gjøres etter vedlegg 1 i håndbok V250 Kalde bitumenstabiliserte
bærelag.
Gitte priser omfatter også rengjøring og feiing av tilstøtende (urørte) asfaltdekker og vanning
dersom det er tørre perioder før asfaltlegging utføres. For alle start- og sluttkanter skal
spleises ut slik at skarpe kanter ikke forekommer.
Ved anriking eller dypstabilisering skal vektsedler med tilført bitumen legges ved
oppmålingsrapporten, og bindemiddelforbruk i kg/m² per dag skal angis.
Eventuell levering og utlegging av tilførte masser er beskrevet med egne prosesser og
mengder i kap. D1 pkt. 4 Strekningsliste og mengdefortegnelse.
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Ved heving av bærelaget skal det spleises ut med grus på private avkjørsler og offentlige
trafikkert areal (f.eks. møteplasser med grusdekke) på en slik måte at disse har samme
funksjon som før tiltaket.
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