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Kontrakt 1-04-2012-05-v0 
Rv2 ved Kongsvinger 

Utført av Veidekke Asfalt 
 

1. Generell informasjon 

Asfaltdekke, Ska 16 med PMB 100 kg/m2, er lagt på Rv mellom Kongsvinger og Magnor,  Hp4, km 
0,235 – Hp 5 km 8,564, totalt 29,239 meter. 

Oppfølgingen i denne rapporten er fra legging 2.juli til 3.juli. Legging i område Hp 4, km ca. 11,4 – 
12,1.   

Massen er produsert på Veidekkets  asfaltfabrikk på Skarnes. Trommelblandeverk. Transportavstrand 
2.-3. Juli ca. 45 km.  

Parsellen er fulgt opp med IR-scanning på oppdrag fra Statens vegvesen, region Øst. 

IR-scanning gir et bilde av temperaturvariasjon i massen bak utleggeren. Store variasjoner i 
temperatur skyldes punktvis avkjøling av massen og/eller separasjon i massen. 

IR-scanning sier ingenting om massens sammensetning er riktig. IR-scanning kan avsløre om massen 
er separert eller punktvis avkjølt. 

 

2. Oppstart på parsellen 11.juni 

Ved oppstart på parsellen ble det mye blanke partier og en del tydlige lassbytter.  Se figur 1 og 2 og 
bilde 1 nedenfor.  Det ble gjort flere tiltak i løpet av de første dagene for å få bedre masse og mindre 
risikoareal på veien. Disse tiltakene lykkes godt og entreprenøren har behandlet problemene på en 
konstruktiv og seriøs måte. 
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Figur 1: Temperaturkart fra legging 11.juni 

 

 

Figur 2: IR-scanning fra legging 11.juni 
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Bilde 1: Rv 2, Ska med feite partier 

 

Det ble kort tid etter oppstart gjort endringer i massesammensetning. Type fiberpellets ble endret da 
den typen som først ble benyttet ikke løste seg opp i tilstrekkelig grad i trommelblandeverket. Det er 
også gjort andre justeringer i massesammensetning som ikke er kjent for meg. 

Skjelettasfalt er en god massetype når den er riktig sammensatt, men den blir fort ustabil ved feil 
sammensetning. Forholdet mellom grovt steinskjelett og mørtelfase må være riktig. Feil i 
sammensetning ble også registert på E6 i Follo i juni 2012. Ref.varige Veger:  Notat fra dekkelegging 
på E6 i Follo.  
Ved legging for Avinor på flyplasser er det krav til legging av prøvedekke ca 14 dager før asfaltering 
starter. Dette for å ha testet resepten før utlegging med hensyn på hulrom, stabilitet og tekstur. Det 
kan vurderes om ikke prøvedekke med fordel kan benyttes også på større asfaltarbeider på vei. I 
dette tilfelle er Ska 16 PMB en massetype som ikke blir produsert til vanlig og er derfor ikke en godt 
innkjørt massetype på denne fabrikken.  

Andre endringer  som er gjort for å redusere andelen risikoareal er 1) at red-river biler er tatt ut fordi 
de ga lav temperatur i lassbyttene. Kun baljebiler blir benyttet. Red-river er ansett som ”riktige” 
asfaltbiler og svært ettertraktet til transport av asfalt. Dette er derfor en overraskende observasjon 
ved bruk av varmekamera og 2) formater er tatt i bruk som buffersilo før utlegger for å gi jevn 
tilførsel av masse til utlegger. Dette er en mater uten eget opplegg for etterblanding av massen. 
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3: Utlegging 2.-3. juli 

Nattlegging. Lettskyet pent vær. 17-12oC.  

Det ble benyttet 9 biler, 7 med henger og 2 semi, med isolerte trau og tappeluke. 

Utlegging med ABG Titan 473 hjulgående utlegger og Dynapac formater MF 250. Dekket ble valset 
med Hamm DV 90 OV og Hamm DV 8. Det var 8 mann på laget, hvorav to på materen. 

Leggehastighet 3,5 – 4,0 meter pr minutt. Overflatetemperatur på massen 143 – 152oC 

Det var ca. 80 cm fra enden av skruen til sideplate på screeden.  

Vingene på mater ble slått opp mellom hver bil.  

 
Bilde 2: Utlegging av asfalt på Rv 2 

 

Første felt ble lagt på høyre side i kilometerretning (mot Magnor).  Utleggingen gikk jevnt uten stopp. 
Fulgte med en transportør inn til fabrikken. Han lastet på den måten som er anbefalt av Conny 
Andersson, først forran og bak, så midt på. Tre tappinger på bil og på henger. Se figur 3. 

2 biler og hengere har i tillegg til isolerte asfaltbaljer også isolert kapell (www.cmt.se).
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Figur 3: Lasting av masse fra silo på fabrikk 

 

2012-07-02 

 
Figur 4: Temperaturkart fra legging 2.-3.juli 

 



7 
 

 
Figur 5: IR-scanning fra legging 2.-3. Juli 

 

 

 

 
Figur 6: Temperaturkart fra legging 3. Juli 
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Figur 7: IR-scanning fra legging 3. Juli 

 

 

Generelt lå risikoandelen de første dagene i området 2,8% – 4,2%. Etter flere tiltak, både på fabrikk 
og på veien, har risikoandelen ligget i området 0,5 – 1,6. Det første feltet som ble lagt 2.-3. Juli har en 
risikoandel over snittet for den siste perioden med 2,6%. Årsaken er ikke kjent.  

Nedenfor vises figurer for laveste oppnådd risikoandel på 0,5%. Oppnådd 21. og 26. Juni. 

 

  

 
Figur 8: Temperaturkart fra legging 26.juni 
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Figur 9: Temperaturkart fra legging 26.juni 

 

 

 
Bilde 3: Valsen svingte konsekvent før vending bak utlegger for å unngå ujevhet i dekket 


