Statens vegvesen

Vedlegg til konkurransegrunnlaget Asfaltkontrakt - 2021

Enkel overflatebehandling (Eo)
Dette vedlegget gjelder for kontraktspunkter hvor det i kap. D1.3 er beskrevet bruk av enkel
overflatebehandling (Eo).
Prosessen omfatter alle materialer og arbeider for legging av enkel overflatebehandling
inklusive etterarbeider med dekket og særskilt skilting for steinsprut og nedsatt hastighet.
Prosessen omfatter også feiing og annen nødvendig rengjøring av vegbanen før legging av
overflatebehandling.
Med mindre annet er spesielt angitt, skal bindemiddelet oppfylle kravene i Tabell 651.5 i
håndbok N200, emulsjon med penetrasjonsgradert basisbitumen.
I polymermodifisert bitumenemulsjon skal det brukes et basisbindemiddel som er tilstrekkelig
modifisert med en egnet type elastomer slik at blødning ikke skjer. Bindemiddelet skal
dokumenteres med hensyn på disse egenskapene.
Som tilslag skal det brukes steinmaterialer med sortering 8/11. Krav til materialene skal er gitt
i håndbok N200 kap. 653.31 .
Entreprenøren skal vise spesiell aktsomhet og tilpasse arbeidet til værforholdene før og under
legging, slik at dekkeskader og ulemper for trafikantene unngås.
For å sikre riktig påført mengde og jevn utspredning av bindemiddelet skal sprøytevogna være
kalibrert før tidspunkt for utførelse i det aktuelle leggeåret.
Entreprenøren bestemmer påført mengde bindemiddel og steinmaterialer, og skal vurdere
bindemiddelbehovet fortløpende under utførelse etter underlagets beskaffenhet og andre
relevante forhold.
Ved avstrøing skal minste kornstørrelse på avstrøingsmaterialet være minimum 2 mm.
Det skal benyttes 2 valser for Eo, hvorav minst den ene skal være en gummihjulsvals. Dekket
skal valses straks etter at steinmaterialene er påført.
Feiing skal utføres minimum tre ganger gjennomføres i henhold til følgende plan:
• første gangs feiing: Snarest mulig og ferdig senest kl.1200 dagen etter legging
• andre gangs feiing: innen 2 døgn etter legging
• tredje gangs feiing: 7 til 10 dager etter legging
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Det skal settes opp skilt for nedsatt hastighet til 50 km/t og fare for steinsprut like før
arbeidene starter. Disse skiltene skal tas ned når siste gangs feiing er utført eller som avtalt
med byggherren.
Dersom entreprenøren mener at det ikke er forsvarlig mht. kvaliteten på arbeidet å utføre
feiing innenfor tidsfristene vist ovenfor, skal byggherren straks varsles og tiltak settes i verk
for å minske ulempene for trafikantene.
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