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FORORD 
Hovedemnet 2013-14 i Belegningsutvalget ble Kontraktsformer som oppfordrer til 

innovasjon og utvikling . Det norske utvalget valgte å dele temaet i to: 

 Del 1: Kontrakter som fremmer utvikling og kompetanse 

 Del 2: Egenskapskrav 

Vi har i Del 1 beskrevet ulike kontrakter som har vært i bruk i Norge og erfaringer med disse. 

I Del 2 har vi fokusert på egenskapskrav til asfaltdekker. 

I Norge er det ønskelig å ha en rekke kontraktsformer fra rene reseptbaserte kontrakter til rene 

funksjonskontrakter. 
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DEL 1: KONTRAKTER SOM FREMMER UTVIKLING OG 

KOMPETANSE 
 

1. INNLEDNING 
I Norge er reseptbaserte kontrakter som avgjøres på pris den dominerende kontraktsform. 

Kontraktene er lette å administrere, men bidrar i liten grad til utvikling og økt kompetanse. 

Entreprenøren har liten frihet til å fravike det som er detaljert beskrevet i kontrakten og i 

vegnormalene. Det er i dag ikke mulig å komme med alternative løsninger til de resept-baserte 

kontraktene. Kontraktsformen forutsetter at krav blir fulgt opp med kontroll fra byggherren, og 

at avvik får en konsekvens. 

De firmaer som utfører asfaltarbeidene på en rasjonell måte innenfor de krav som er gitt i 

kontrakten har et konkurransefortrinn. Godt nok til å unngå reklamasjon er greit nok for 

entreprenøren. 

Reseptbaserte kontrakter vil fortsette å være dominerende fordi de er enkle å administrere og 

kan benyttes på alle typer veier. Ulempen med kontraktstypen er at den gir lite insitament for 

utvikling og i for liten grad gir motivasjon for best mulig utførelse.  

2. ERFARINGER MED KONTRAKTSFORMER I NORGE – 

KONTRAKTER FØR 2005 
Utdrag fra Rapport 2390 Asfaltkontrakter med funksjonsansvar 20051: 

SUPERASFALTKONKURRANSEN 1987 
Superasfaltkonkurransen ble initiert av Norsk Asfaltforening våren 1987. Medlemmene ble 

invitert til å komme med forslag til dekketyper med spesielt gode funksjonsegenskaper. Målet 

med konkurransen var å få frem en massetype for tungt trafikkerte veier, med høy slitestyrke og 

liten plastisk deformasjon. Totaløkonomien skulle vurderes basert på pris og 

vedlikeholdsutgifter i relasjon til den tidens dekketyper. 

Kriteriene for superasfaltdekket var følgende krav:  

- Produseres, transporteres og legges ut med kjent utstyr 

- Hjelpestoffer kan brukes, men ikke inneholde komponenter med spesielle krav til 

verneutstyr 

- Tilpasningsdyktig til varierende klimatiske betingelser i Norge 

- Kunne legges ut i forskjellige tykkelser (100 – 120 kg/m2) 

- Kunne trafikkeres etter kort tid 

- Gode friksjonsegenskaper 

- Minst mulig separasjonstendens  

                                                             
1 FoU-prosjekt 062:2004 Asfaltkontrakter med funksjonsansvar. Delrapport 1: Erfaringer. 
Teknologirapport 2390. Statens vegvesen Region Øst, Veg- og trafikkavdelingen, 2005-05-25 



7 
 

Massens egenskaper skulle dokumenteres ved en komplett arbeidsresept, supplert med 

Marshalldata, indirekte strekkstyrke og Trøgerverdier. 

Det innkom i alt 9 forslag fra 6 forskjellige firmaer. Av forslagene ble tre forkastet på grunn av 

manglende dokumentasjon eller oppfyllelse av kravene. Førstepremien ble tildelt Sigurd 

Hesselberg for skjelettasfalt med polymerbindemiddel og gummitilsetning. Andrepremien ble 

tildelt Nodest med skjelettasfalt med polymerbindemiddel. 

Superasfaltkonkurransen ble fulgt opp med flere feltforsøk sommeren 1987: 

- Store Ringvei i Oslo, mellom Smestad og Radiumhospitalet, 6 forskjellige massetyper 

- Drammensveien mellom Lysaker og Strand i Akershus, 7 forskjellige massetyper 

- S. P. Andersens vei i Trondheim, 3 forskjellige massetyper 

- E 6 Holtermannsveien i Trondheim, to dekketyper: skjelettasfalt og høyfast betong 

Slitasjemålingene på Store Ringvei og Drammensveien viste at skjelettasfaltdekket fra Sigurd 

Hesselberg hadde den beste slitestyrken. Forsøket på Drammensveien viste imidlertid liten 

forskjell mellom dekket fra Sigurd Hesselberg og fra Nodest. 

Det kan også være verdt å nevne at SPS-verdiene for superasfaltdekker fra Sigurd Hesselberg 

var 16,5 ved feltforsøkene på Store Ringvei og 11,6 på Drammensveien. 

SPS KONTRAKTENE 
Det ble i tiden 1989 – 1996 gjennomført noe over 20 SPS-kontrakter for asfaltdekker i Norge. 

SPS står for Spesifikk Piggdekk Slitasje. Kjernen i kontrakten er at entreprenøren garanterer en 

minsteverdi for asfaltdekkets slitestyrke overfor piggdekk, uttrykt ved asfaltdekkets SPS-verdi. 

SPS er definert som gram bortslitt asfalt pr km veg pr passering av en ekvivalent personbil med 

piggdekk på fire hjul. Totaløkonomien i SPS-kontrakter er god for byggherre og entreprenør. De 

fleste kontrakter har gått ut med bonus til entreprenør, noe som representerer en økt 

fortjeneste. Samtidig har økningen i levetid reelt vært så stor at dette har oppveid den høyere 

prisen for byggherren. En må forvente at vegdekker med bedre slitestyrke mot piggdekk, lavere 

piggdekkbruk, samt en bedre viten om andre kilder til sporutvikling, har gjort SPS-kontraktene 

totalt sett mindre aktuelle i fremtiden. 

SUV-KONTRAKTENE  
Sporutviklingskontraktene (SUV-kontraktene) er en videreutvikling av SPS-kontraktene slik at 

de kombinerer slitestyrke og plastiske deformasjoner og av den grunn er bedre relatert til 

vegdekkenes levetid. SUV-kontraktene opererer med sporareal som indikator på dekkekvalitet. 

Det ble bare inngått tre Sporutviklingskontrakter, normal angitt ved forkortelsen SUV-

kontrakter. Disse kontraktene er på flere måter relativt forskjellige. Erfaringene fra disse 

indikerte et behov for bedre kunnskaper om forholdet mellom sporareal og spordybde. 
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3 ERFARINGER MED KONTRAKTSFORMER I NORGE - 

KONTRAKTER ETTER 2005 

SPORKONTRAKTEN AV 2005 
Ref. Rapport 2585 Sluttrapport funksjonskontrakter 20092. 

Fra rapporten gjengis følgende kapittel: 

- Evaluering av kontraktstypen 

- Oppsummering gap-analyse 

- Videreutvikling av byggherrestrategi 

3.1. RESULTATER - EVALUERING AV DAGENS KONTRAKTSTYPE 

ÅRSKOSTNAD, KORTSIKTIG GEVINST ELLER TAP? 
Det er ikke pr. i dag mulig å trekke den slutning at funksjonskontrakten på kort sikt gir lavere 

årskostnader enn reseptorienterte kontrakter, men man kan heller ikke trekke den motsatte 

konklusjon. 

LANGSIKTIGE FORDELER 
Man ser klare tegn til at entreprenørene investerer i kompetanse og teknologisk kapasitet for å 

posisjonere seg for funksjonskontraktene. På lang sikt vil dette komme hele asfaltmiljøet, 

inkludert vegholder, til gode og bidra til at vi får de beste dekketypene lagt med den beste 

utførelsen ute på vegen.  

BYGGHERREKOSTNADER 
Kontraktstypen gir sannsynligvis ikke endring i byggherrens egne kostnader sett gjennom hele 

kontraktsperioden under ett. Innsatsen er per i dag noe høyere ved kontraktsinngåelse, men 

videreutvikling av IT-planleggingsverktøyet PMS2010 vil endre dette ved at entreprenørene 

lettere finner fram til grunnlagsdata selv. Byggherrens innsats er lavere i byggefasen, men igjen 

høyere i reklamasjonstiden og ved oppgjør. Det kreves en betydelig påpasselighet med 

oppfølging av tilstand på vegen i reklamasjonstiden for at oppgjøret skal gå problemfritt. 

TILBUDTE TEKNISKE LØSNINGER 
Entreprenørene ser ut til å tilby dekkeløsninger i funksjonskontraktene som Statens vegvesen 

ikke har greid eller ønsket å spesifisere i konvensjonelle reseptorienterte kontrakter. Dette kan 

tyde på at man ligger nærmere til å få de beste dekketypene ute på vegen når 

funksjonskontrakten brukes enn når man er bundet av kravene om like muligheter for alle 

tilbydere i reseptorienterte kontrakter.  

KVALITET PÅ UTFØRELSEN 
Det er en vanlig oppfatning blant byggelederne at kvaliteten på utførelsen ligger klart i 

toppsjiktet når funksjonskontrakter gjennomføres.  

  

                                                             
2 Funksjonskontrakter for asfaltarbeider. Sluttrapport fra arbeidsgruppe 2008-2009. Teknologirapport 
2585. Statens vegvesen region øst, 2009-12-20 
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ENTREPRENØRENES RISIKONIVÅ, FORSTÅELSE AV KONTRAKTEN 
Evalueringen har avdekket svært store variasjoner i hvilket risikonivå entreprenørene synes å 

ha lagt seg på i tilbudsfasen, altså hvor lang forventet dekkelevetid som blir tilbudt 

sammenlignet med våre erfaringer på de aktuelle strekningene. Det har vært tegn til at 

tilbyderne i enkelte tilfeller – særlig de første årene da kontrakten ble utprøvd – ikke forsto 

mekanismene som styrer tildeling, garanti, oppgjør og risiko i kontrakten. Her har vi imidlertid 

sett en forbedring av tilbudene de siste par årene. 

3.2. FORBEDRINGSPOTENSIALER 
Mulige forbedringspotensialer for vår kompetanse innen asfaltdekker ble systematisert og 

analysert i en gapanalyse. Denne analysen omfattet den teknologiske kompetanse generelt, men 

med særlig vekt på asfaltkontrakter for Statens vegvesen. Den omfattet både de tradisjonelle, 

reseptbaserte kontrakter og asfaltkontrakter med funksjonsrelaterte krav. 

Gapanalysen ble videreført med en diskusjon av tiltak som kunne være aktuelle for å lukke de 

påviste gapene. I alt ble 17 forskjellige tiltak diskutert, hvorav 11 foreslås overfor strategigruppa 

i Statens vegvesen at blir iverksatt. Forslagene er kort gjengitt i tabellen nedenfor. 

Omtalte gap 
Prioritet 
Kort/lang sikt 

Ressursinnsats 
antatt behov 

Planlegging av asfaltarbeider: 

Dekketilstand som utløser dekketiltak 
Høy 
Kort sikt 

Moderat 

Planleggingsverktøy for dagens sporkontrakter 
Høy 
Kort sikt 

Moderat 

En mal og en veileder for optimal masseforbruk og optimal jevnhet  
Høy 
Kort sikt 

Beskjeden 

Nytte/kostnadsanalyser av å beskrive PMB i asfaltmassen 
Høy 
Kort sikt 

Moderat 

De faktorer som påvirker tilstandsutviklingen for vegdekker 
Høy 
Lang sikt 

Betydelig 

Et planleggingsverktøy for mer nøyaktige mengdeangivelser 
Middels 
Kort/lang sikt 

Moderat 

Krav til asfaltdekker: 

Wheel Track for bestemmelse av asfaltdekkers deformasjonsegenskaper 
Høy 
Kort/lang sikt 

Moderat 

Finkornige steinmaterialers og asfaltens styrke 
Høy 
Lang sikt 

Betydelig 

Steinmaterialenes kornfordeling Moderat Moderat 

Prall for bestemmelse av asfaltdekkers slitestyrke 
Moderat 
Lang sikt 

Uavklart 

Kontraktsforhold: 

Sertifisering av måleutstyr, nøytral overvåking av målerutiner 
Høy 
Kort sikt 

Betydelig 

Tiltak for å sikre homogenitet/oppdage svake partier 
Høy 
Kort/lang sikt 

Moderat 
Betydelig 

Variasjoner i tekstur som uttrykk for inhomogenitet 
Høy 
Lang sikt 

Betydelig 

Fornyet vurdering av produksjons-toleransene Moderat Uavklart 

Ytelseskrav i asfaltspesifikasjoner Moderat Uavklart 

Spesielle egenskapsparametre: 

Vegdekkers lystekniske egenskaper 
Høy 
Kort/lang sikt 

Moderat 

Friksjonskrav i asfaltkontrakter Moderat Moderat 
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3.3. VIDERE UTVIKLING - BYGGHERRESTRATEGIEN 
For vegnettet med ÅDT over 5000 synes det usikkert om en tilstrekkelig del av vegstrekningene 

er egnet til denne type funksjonskontrakter. Dette må harmonere med trafikkmengde, 

konkurranse-forholdene, vegenes bæreevne og behovene for dekketiltak. 

For vegnettet med ÅDT mindre enn 5000 har gapanalysen avdekket at man pr. i dag 

sannsynligvis mangler en del kunnskap på områder som er viktige for å kunne utarbeide gode 

funksjonskontrakter. 

På kort og mellomlang sikt antas det at følgende tiltak har stor nytteverdi og bør 

utvikles/videreføres: 

- Forbedre utførelsen i reseptbaserte kontrakter, perspektiv 1-3 år 

- Utvikle egenskapsbasert funksjonskontrakt, perspektiv 3-4 år 

- Flere mulige bonusmekanismer i reseptkontrakten, perspektiv 1-2 år. Dette bør gjelde 

både reseptbaserte asfaltkontrakter og asfaltkontrakter med funksjonsrelaterte krav 

(egenskapskrav og tilstandskrav) 

- Bruke dagens funksjonskontrakt, perspektiv 1-3 år 

 

Konklusjon 2013: 

- Seint oppgjørstidspunkt 

- Usikker tilstandsutvikling for dekket pga. varierende bæreevne for vegfundamentet 

- Vanskelig å følge opp spormålinger internt – mange målinger mangler 

- Legging av overhøyde i spor gjør at beregningsmodellene ikke fungerer som forutsatt 

På denne bakgrunn er det besluttet ikke å videreføre sporkontrakten av 2005. 

 

STRYNEFJELLSKONTRAKTEN 
Strynefjellskontrakten var en reseptbasert kontrakt med bonus for jevnhet. Den ble utviklet i 

2008 og første gang brukt på riksveg 15 Strynefjellet. 

To bonusordninger, samtidig: 

Bonus 1: Entreprenøren får bonus for lavere forbruk av opprettingsmasse enn 

kontraktsmengden. 

Bonus 2: Entreprenøren får bonus for bedre initialjevnhet enn kontraktens krav. 

Alle krav i kontrakten gjelder på vanlig måte. 

Kontraktsformen er senere brukt på et par andre kontrakter, bl.a. Valdresflya 2012-13. 

Erfaringene med bonusløsningen er gode, entreprenørene oppnådde bonus, byggherren fikk en 

gevinst i spart masseforbruk, og vegen fikk god jevnhet. Fordelen med bonusen for oppretting, 

er at man ser resultatet av bonusen umiddelbart når kontraktspunktet er utført. 

Kontraktsformen er ikke så godt egnet dersom det er behov for økning av bæreevne. 

Entreprenøren står fritt om mann vil nytte bonusordningen, dersom entreprenøren ikke er 
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interessert, gjennomføres kontrakten som en vanlig reseptbasert kontrakt. Generelt er det 

positive erfaringer med bonusordninger. Bonus for én egenskap påvirker gjerne hele 

arbeidsprosessen, og virker dermed gunstig for den samlede kvalitet. 

 

4. FORSLAG TIL NYE KONTRAKTSFORMER SOM KAN PRØVES UT 
Det er behov for flere typer kontraktsformer for å fremme utvikling og øke kompetansen. Noen 

kontraktsformer som hever kvaliteten på utført arbeid for kjente dekkeløsninger og noen som 

fremmer innovasjon ved å tillate bruk av nye dekkeløsninger. 

Utvikling og innovasjon av nye teknikker og produkter krever ressurser i et omfang som krever 

langsiktighet, derfor må entreprenøren være sikker på at forutsetningene ikke endres på en slik 

måte at ressursbruken er bortkastet. 

Ved bruk av kontraktstyper med funksjonsansvar vil dekkeløsninger med lang levetid gi et 

konkurransefortrinn. Det vil gi insitament til produktutvikling og kreve god kompetanse i alle 

ledd for å unngå reduksjon i levetid. 

4.1.  NOEN MULIGE KONTRAKTSFORMER: 

RESEPTORIENTERTE KONTRAKTER 
Et kontinuerlig arbeid med beskrivelse kontraktene på en best mulig måte gjennom krav og 

konsekvenser ved avvik. 

RESEPTORIENTERTE KONTRAKTER MED BONUSORDNINGER FOR MOTIVASJON AV BEDRE 

UTFØRELSE 
Formålet er å fremme riktig utførelse av asfaltdekke og kompetanse i alle ledd i prosessen. 

RESEPTORIENTERTE KONTRAKTER MED KRAV TIL HOMOGENITET OG EGENSKAPER FOR 

ASFALTDEKKE 
Formålet er å fremme både riktig utførelse for å oppnå et homogent dekke og utføre en optimal 

sammensetning av asfaltmassen for å oppnå gode egenskaper. 

FRI DEKKELØSNING MED KRAV TIL HOMOGENITET OG EGENSKAPER FOR ASFALTDEKKE 
En fri dekkeløsning vil gi entreprenøren større insitament for utvikling og innovasjon av bedre 

løsninger. Kontraktsformen gir mulighet for oppgjør innen et år. 

FRI DEKKELØSNING MED LEVETIDSGARANIER 
En fri dekkeløsning som både gir insitament for utvikling og innovasjon, samt fokus på å oppnå 

maksimal levetid for asfaltdekke. Krever oppfølging over tid (tilstandsutvikling) og langvarige 

kontrakter. Kontraktsformen benyttes der forholdene ligger til rette for det (godt 

veifundament). 

For å oppnå innovasjon og utvikling innenfor vårt fagområde kreves det et godt og nært 

samarbeid mellom entreprenørbransjen og byggherresiden. Utfordringen blir i stor grad å 

utvikle kontraktsformer der man kan få til dette slik at begge sider engasjerer seg og ser at de får 



12 
 

noe ut av dette både kvalitetsmessig, miljømessig og økonomisk. Byggherren bør nok gi slipp på 

noe av sin tradisjonelle styring/beskrivelse og fokusere mer på gode, raske og sikre målinger av 

kvaliteten på det ferdige produktet. 

Det er viktig at vi har forståelse for våre ulike roller og behov, har tillit til hverandre og bruker 

våre kunnskaper til å komme fram til et best mulig resultat. 

Byggherren ønsker først og fremst et kvalitetsmessig godt produkt med tanke på slitestyrke, 

deformasjonsmotstand og holdbarhet, og som er produsert på en miljømessig best mulig måte til 

en riktig pris. Fokus på miljø og bærekraftig utvikling vil bli mer og mer avgjørende i tiden 

framover. 

Entreprenørenes interesse bør langt på vei være den samme, selv om de når alt kommer til alt 

har hovedfokus på å få et best mulig resultat på bunnlinjen. Et viktig punkt blir derfor å finne 

økonomiske insentiver, som for eksempel bonus/trekk, som begge parter ser som gode og 

nyttige. 

Kunnskap, erfaring og tillit til hverandre er vesentlige forutsetninger for å lykkes med dette, 

samtidig som det er viktig at kreativ nytenkning får utvikle seg og frigjøre seg fra fastlagte 

rammer. Videre er det viktig å dyrke fram yrkesstoltheten og gleden av å produsere et godt 

produkt hos samtlige som er involvert i arbeidet. I denne sammenheng blir det derfor nødvendig 

å stille kunnskapskrav til alle, som eksempel fagbrev og/eller annen relevant utdanning til 

arbeidere på utleggerlag, sjåfører, asfaltfabrikker, laboratorier med mere. 

En større variasjon i kontraktstyper vil gi utfordringer og krav til kompetanse som vil styrke 

rekruteringen til bransjen. Behovet for godt kvalifiserte folk vil øke. En slik utvikling vil kunne 

gjøre begge parter, både byggherre og entreprenør, mer attraktive og gjøre det lettere å 

rekruttere dyktige medarbeidere. 

4.2. VEIEN VIDERE 
Det er behov for å ta i bruk nye målemetoder i framtidige kontrakter. Noe er forsøkt prøvd 

allerede og vil bli tatt mer i bruk. Det er naturlig å tro at det vil dukke opp stadig flere nye og mer 

avanserte objektive målemetoder. Vi bør prøve disse etter hvert som de dukker opp. Enten for 

seg selv eller i kombinasjon med tradisjonelle målemetoder. 

Homogenitetsmålinger av dekke ved bruk av ViaPPS ble startet utprøvd i 2013. Måleutstyr 

finnes allerede på de bilene som måler spor og jevnhet i dag, det er kun ny programvare som må 

installeres. Vi får målt strukturen på det ferdige dekket og avdekt problemområder. 

 

Her ser vi en utskrift av målingene: 
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Og her ser vi de samme områdene ute på veien: 

 

Vi ønsker å videreutvikle denne målemetoden. Det vil da bli krav til ferdig levert dekke med 

fokus på egenskaper som piggdekkslitasje, hulrom, deformasjoner og bestandighet. Vi kan 

utarbeide kontrakter der vi følger opp med homogenitetsmålinger, og hvor 

varmekameramålinger og komprimeringskontroll skal oppfylle visse krav.  Hvis vi da 

kombinerer dette med krav til egenskaper som motstand mot piggdekkslitasje, deformasjon, 

bestandighet etc. vil det kunne gi oss en kontrakt som raskt gir oss svar på hvilket dekke vi har 

fått. Det vil også kunne utløse bonus/trekk rimelig raskt etter at asfaltdekket er lagt. Det gir oss 

en kontroll av hele arealet og de egenskapene vi ønsker på dekket. Det gir entreprenøren større 

spillerom til valg av asfalttype og utførelse. 

Kontrakter som fokuserer på miljø vil også komme sterkere inn etter hvert. Her vil ressurs- og 

energibruk, samt utslipp av klimagasser bli vektet ved tildeling av kontrakter. Miljøbelastninger 

i form av støy og støv vil også kunne bli vurdert. 

Kontrakter med mulighet for forhandlinger og dialog, er også noe vi ser for oss å kunne prøve ut 

i asfaltsammenheng. Det krever god kunnskap hos byggherren og åpner for at alternative 

løsninger kan bli valgt. Det gir entreprenørene anledning til å ta i bruk sin kompetanse og vil 

være et insitament for å øke kompetansen. 

Vi ser for oss at det kan bli en glidende overgang fra de tradisjonelle reseptkontraktene til andre 

kontraktsformer. Reseptbaserte kontrakter vil fortsatt brukes i stor grad, men de kan også 

kombineres med andre typer av kontrakter. 
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DEL 2: EGENSKAPSKRAV 
 

5. INNLEDNING - KRAV TIL VEGDEKKET, DEFINISJON AV BEGREP 
Asfaltprodusenter må forholde seg til NS-EN 13108 serien for varmprodusert asfalt. Her skiller 

man mellom: 

- Generelle krav: krav som beskriver massen så den for eksempel kan skilles fra en 

annen massetype. 

- Ytelsesbaserte krav: krav om en grunnleggende teknisk egenskap, for eksempel 

stivhet, motstand mot utmatting. 

- Ytelsesrelaterte krav: krav om en egenskap som er funnet å samsvare med en 

grunnleggende teknisk egenskap som forutsier ytelse, for eksempel WheelTrack eller 

Marshallegenskaper. 

Ytelseskrav og en kontroll om at de er oppfylt, vil først og fremst gi en sikkerhet for at et produkt 

har mulighet for å fungere tilfredsstillende forutsatt at anleggsutførelsen også er 

tilfredsstillende. For vegholder kan det for mange kvalitetsparametre være mer riktig å sette 

krav til vegdekket ferdig utført . Slike krav fanger da opp den innvirkning transport, 

utlegging og komprimering har på kvaliteten til det ferdige produkt. Vi skiller her gjerne mellom: 

generelle krav, egenskapskrav, tilstandskrav, funksjonskrav og utførelseskrav. 

5.1. GENERELLE KRAV 
Generelle krav omfatter tradisjonelle krav til det ferdige vegdekket, som f.eks. krav til 

komprimeringen uttrykt i prosent av Modifisert Proctor for grusdekker og uttrykt ved krav til 

hulrom i asfaltdekker. 

5.2. EGENSKAPSKRAV 
Egenskapskrav omfatter krav til vegobjektets egenskap ferdig utført på veg. For et vegdekke vil 

det ofte være relevant å knytte begrepet ”egenskaper” til testing eller måling på prøver tatt ut av 

et ferdig utlagt og komprimert vegdekke. 

Nedbrytningsmekanismer som er styrende i forhold til asfalt er piggdekkslitasje, tunge kjøretøy 

som fører til deformasjoner og spesielt for det lavtrafikkerte vegnettet er bestandighet viktig. 

Hva kan vi gjøre med asfalten for å motvirke dette? I dag setter vi krav til steinmaterialer, 

sammensetning, andel knuste korn, bindemiddelstivhet og type, PMB. Vi ønsker å gå bort fra 

detaljstyring av resept, og heller sette krav til egenskapene til det ferdige asfaltdekket. 

5.3. TILSTANDSKRAV 
Begrepet tilstand brukes om parametere som spor, jevnhet, støy (målt med Close Proximity 

Method, CPX, eller lignende). Begrepet er knyttet til de deler av vegkonstruksjonen som er av 

betydning for vegens funksjon. 

Det er viktig å presisere at begrepet ”tilstand” også omfatter tilstandsutvikling og 

tilstandsvariasjoner som en funksjon av tid, trafikkbelastninger, værforhold og/eller årstid. 
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5.4. FUNKSJONSKRAV 
Begrepet funksjon brukes om forhold som kan knyttes direkte til vegens oppgave som en del av 

samfunnets infrastruktur. Funksjon vil med dette være en del av vegens evne til å sikre 

fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø, i fremtiden sannsynligvis også komfort, 

reiseopplevelse og lignende. 

For vegdekker og vegoverbygning vil etter dette begrepet ”funksjon” ha en begrenset 

anvendelse i kontraktssammenheng, først og fremst fordi funksjonsegenskapene er avhengig av 

mange forhold som utførende entreprenør ikke kan påvirke. Ved å sette funksjonskrav i en 

kontrakt, økes entreprenørens risiko i betydelig grad. 

5.5. UTFØRELSESKRAV 
I den grad det er en usikkerhet med hensyn til om kravene i de kategorier som er beskrevet 

ovenfor, gir en tilfredsstillende trygghet for at vegdekket har de funksjonsegenskaper man 

etterstreber, kan det være aktuelt å sette noen krav til utførelsen. Utførelseskrav kan være 

begrensende for den utførende med hensyn til å velge optimale løsninger for gjennomføring av 

arbeidene, og det kan øke oppdragsgivers ansvar for sluttresultatet. Utførelseskrav bør derfor 

begrenses til de forhold som ikke kan dekkes på annen måte. 

 

I denne rapporten er fokus på egenskapskrav og metoder som brukes for å måle og 

dokumentere disse kravene ferdig utlagt på veg . 

6. EKSISTERENDE EGENSKAPSKRAV FOR ASFALT 
Vegdekket skal gi trafikantene et underlag som sikrer komfortabel kjøring, og et veggrep som 

sikrer framkommelighet og trafikksikkerhet mens vegens omgivelser ikke sjeneres unødig. 

Vegdekket skal beskytte vegkonstruksjonen mot nedbrytning ved å hindre nedtrengning av 

vann i vegoverbygningen. Dekket skal være jevnt og sikre at det blir minst mulig dynamiske 

belastninger fra kjøretøy. Det skal bidra til å redusere påkjenningen på bærelaget for å sikre 

planlagt levetid for vegdekket og resten av vegkonstruksjonen. 

En byggherre kan benytte flere metoder for å få et vegdekke med den kvalitet som forventes. For 

asfaltdekker har det vært tradisjon å skille mellom reseptbaserte asfaltkontrakter og kontrakter 

med funksjonsrelaterte krav. I Figur 6.1 er det gitt en oversikt over de forskjellige krav som 

vanligvis settes til arbeidene. Selv om beskrivelsen er knyttet til asfaltdekker, kan prinsippene i 

oppbyggingen av krav også anvendes for krav til vegdekker av grus, betong, belegningsstein etc. 
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Figur 6.1 Typer krav som vanligvis brukes i reseptbaserte kontrakter og i asfaltkontrakter med 

funksjonsrelaterte krav (Figur 603.1 Håndbok 018 Vegbygging) 

 

Håndbok 018 Vegbygging definerer egenskapskrav som (Kap 603.12, s. 312): 

«Egenskapskrav omfatter krav til vegobjektets egenskap ferdig utført på 

veg. For et vegdekke vil det ofte være relevant å knytte begrepet 

”egenskaper” til testing eller måling på prøver tatt ut av et ferdig utlagt 

og komprimert vegdekke.» 

Egenskapskrav er rettet mot noen viktige egenskaper, men de må suppleres med andre krav for 

å gi en tilfredsstillende sikkerhet for vegdekkets totale kvalitet. Både reseptbaserte krav og 

tilstandskrav er egnet, unntaksvis også utførelseskrav. 

Egenskapskrav skal baseres på målinger på ferdig utlagt vegdekke, eventuelt på prøver tatt ut av 

dekket. Utfordringen for kvalitetskontrollen ved arbeider basert på egenskapskrav, vil normalt 

være å få et riktig bilde av kvalitetsvariasjonene ut fra analyser hvor tid og kostnader til 

prøveuttak og analyser virker sterkt begrensende på antall prøver i forhold til arbeidets omfang. 

Krav til deformasjonsegenskaper kan settes ved Wheel Track eventuelt Syklisk kryp, men det 

skal ikke settes krav til både Wheel Track og Syklisk kryp. Krav til motstand mot 

piggdekkslitasje kan settes i henhold til Prallmetoden. 

6.1. DEFORMASJON: WHEEL TRACK 
Motstand mot permanente deformasjoner dokumenteres på borkjerner med 200 mm diameter 

boret ut av det ferdige dekket. Antall prøver må vurderes i hvert tilfelle ut fra jobbens størrelse 
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og kompleksitet. Hver prøve skal, i henhold til NS-EN 12697-22, bestå av minst 2 parallelle 

prøvestykker (borkjerner). 

Prøvene testes i henhold til NS-EN 12697-22 (Wheel Tracking), ved 50 °C. Analysene skal 

utføres tidligst 8, seinest 30 dager etter utlegging. Kravene i Figur 6.2 gjelder for spordybde etter 

10 000 sykler (20 000 passeringer). Det kan være aktuelt å sette strengere krav til dekket i 

områder med spesielt hard belastning. 

Figur 6.2: Krav til motstand mot permanente deformasjoner bestemt med Wheel Tracking Test, 

spordybde etter 10 000 sykler, i % av prøvetykkelse (Figur 603.3 Håndbok 018 Vegbygging) 

 

6.2. DEFORMASJON: SYKLISK KRYP  
Motstand mot permanente deformasjoner dokumenteres på borkjerner med 150 mm diameter 

boret ut av det ferdige dekket. Antall prøver må vurderes i hvert tilfelle ut fra jobbens størrelse 

og kompleksitet. Hver prøve skal, i henhold til NS-EN 12697-25, bestå av minst 5 parallelle 

prøvestykker (borkjerner). Prøvehøyden ved testing i laboratoriet skal være 60 mm. Der dekket 

er for tynt til å oppnå dette, kan to kjerner legges på hverandre. Antall borkjerner må da økes til 

det dobbelte. Prøvene testes i henhold til NS-EN 12697-25 Syklisk trykkprøving, ved 40 °C. 

Analysene skal utføres tidligst 8, seinest 30 dager etter utlegging. Ved testing etter mer enn 30 

dager skal resultatet korrigeres. Kravene i Figur 6.3 er angitt som maksimum tillatt deformasjon 

etter endt testing. Det kan være aktuelt å sette strengere krav til dekket i områder med spesielt 

hard belastning. 

Figur 6.3: Krav til motstand mot permanente deformasjoner bestemt med syklisk kryp, microstrain, 

με (Figur 603.3 Håndbok 018 Vegbygging) 

 

6.3. PIGGDEKKSLITASJE: PRALL 
Motstandsevne mot piggdekkslitasje kan bestemmes på borkjerner med 100 mm diameter boret 

ut fra ferdig dekke. Antall prøver må vurderes i hvert tilfelle ut fra jobbens størrelse og 

kompleksitet. Hver prøve skal, i henhold til NS-EN 12697-16, bestå av minst 4 parallelle 

prøvestykker (borkjerner). 

Prøvene testes i henhold til NS-EN 12697-16 Piggdekkslitasje (Prallmetoden). Avhengig av ÅDT 

skal prøvene oppfylle kravene i Figur 6.4 med hensyn til slitasje etter endt testing. Det kan være 

aktuelt å sette strengere krav til dekket i områder med spesielt hard belastning. 
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Figur 6.4: Krav til motstand mot piggdekkslitasje etter Prall-metoden, slitelag (Figur 603.4 

Håndbok 018 Vegbygging) 

 

6.4. VURDERING AV TESTMETODENE  
Kunnskap om egenskapskrav virker å avta når man kommer til det utførende ledd. Det kan 

skyldes at dagens håndbøker er store og omfattende, og antall krav er mange. 

Dagens testmetoder som Wheel Track og Prall gir interessante resultater, og kan brukes i et 

sentrallaboratorium for å påvise en massetypes egenskaper. Men dette krever avansert og 

kostbart utstyr som ikke kan forventes å være raskt tilgjengelig for den enkelte asfaltfabrikk. 

Ikke alle entreprenører har utstyret til disse testene, noe som medfører lav kapasitet. De få 

apparatene som finnes i Norge brukes til både reseptutvikling og etterkontroll av asfaltdekker, 

og det er derfor ofte betydelig ventetid for å få utført de nevnte tester. Utstyret må også ha 

brukere med kompetanse. 

For en byggherre er det ønskelig at det tas prøver av dekket som er lagt på veien, ikke bare fra 

laboratorieprodusert masse. Det burde være testmetoder som krever enkelt utstyr og mulighet 

for raskt svar. 

Enklere metoder for tilstandsutvikling som kan påvises i leggeåret er ønskelig. Generelt er det 

svakheter ved utførelsen som er vanskelig målbare. Hva betyr egentlig begreper som homogent 

utseende, jevne skjøter og åpent dekke? Her det mye “synsing”. 

7. FREMTIDIGE / NYE EGENSKAPSKRAV 

7.1. BESTANDIGHET 
Bestandighet er en egenskap vi ønsker å få satt krav til. Med bestandighet menes i hvilken grad 

asfaltmassens egenskaper beholdes i løpet av dekkets funksjonstid. Utover trafikkens 

påkjenninger vil klima (temperatur, luft og vann) samt effekt av vegkjemikalier kunne ha 

betydning for asfaltens levetid. Faktorer som påvirker bestandighet er: 

Materialegenskaper: 

- Dårlig vedheft til grovtilslaget (> 4 mm) 

- Dårlig vedheftning/vannfølsomhet i finstoffdelen (0-4 mm) 

- Manglende eller utilstrekkelig vedheftningsmiddel 

- Lavt bindemiddelinnhold 

- Høyt hulrom i dekket 

Aldring: 

- Høyt hulrom og lavt bindemiddelinnhold 

- Bitumen-/filleregenskaper (reaktivitet?) 



19 
 

Produksjon og utførelse: 

- Feil behandling/lagring av råvarer 

- Blandeverk (feil innstilling) 

- Transport og utlegging (separasjoner, avkjølt masse, dårlige skjøter, dårlig klebing) 

- Dårlig valsing (høyt hulrom, åpen struktur) 

Aldring: 

- For høy produksjonstemperatur? 

- Dårlig valsing (høyt hulrom, åpen struktur) 

Bestandighet er nødvendigvis ikke lett å teste eller å finne gode testmetoder, men det har mye å 

gjøre med inhomogenitet og kvalitet på utførelsen. Det er et stort tema, og mye er gjort: 

- Pågående PhD arbeid på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, 

(Sara Anastasio) hvor vedheft mellom stein og bindemiddel er et viktig tema: Ser på 

alternative vedheftningsmidler som hydratkalk og sement og sammenligner dette 

med tradisjonell amin. 

- Opprettet et felles nordisk forum hvor en har som målsetting å komme ut med 

forslag til felles NordFou prosjekt 

- PROKAS 1998-2004, Proporsjonering og kontroll av asfalt, STF22 A04354 

- Asfaltdekkers bestandighet/ Beständighet hos beläggningar. State of the art. Nordisk 

Industrifond, Statens Vegvesen, Vägverket, NCC, Skanska, KOLO Veidekke, Shell, 

Nynäs. 2004 

Vedheft mellom lag, klebing er også en viktig faktor i forhold til bestandighet. 

8. IKKE-DESTRUKTIVE MÅLEMETODER FOR MÅLING AV 

TILSTAND PÅ NYLAGT ASFALT 
Det er flere sider av kvalitetskontrollen ved utlegging av asfaltdekker som bør videreutvikles og 

forbedres. Det er et mål å utvikle og implementere nye kvalitetskrav som kan fastlegge kvalitet 

kort tid etter utførelse og som knyttes direkte til krav i kontrakter, der krav til 

deformasjonsmotstand for asfaltdekker i felt skal prioriteres. 

Det er også behov for å ta i bruk og videreutvikle utstyr for tilstandskartlegging og kontroll av 

vegdekker og overbygninger. Dette gjelder spesielt utstyr for kontroll av homogeniteten av 

asfaltdekker. Målemetoder det er mest aktuelt å vurdere er: varmekamera, laserutstyr og 

georadar for måling av egenskapene til dekkeoverflaten (teksturanalyser og detektering av 

sprekker/skader), i tillegg til eksisterende utstyr for dekketetthetsmåling og spor- og 

jevnhetsmålinger. 

8.1. IR-SKANNING OG VARMEKAMERA  
For å oppnå god homogenitet ved utførelsen av asfaltdekker kan bruk av varmekamera og IR-

skanner være til god hjelp for å avsløre problemområder. Homogenitetsmålinger retter 

søkelyset mot å sikre at asfaltdekkene har en homogen og ensartet struktur. Dette kan gjøres 

ved å sette krav til temperatur ved legging av slitelaget. Kvalitetsavvik måles som % - andelen av 
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det nylagte dekket som ligger under en definert temperaturgrense. Målingene foretas med 

infrarødt termografisk måleutstyr, og de utføres i et område 1 til 2 meter bak asfaltutleggeren. 

På grunnlag av de gjennomførte varmemålinger og beregnede data for risikoarealer, er det laget 

et bonussystem der produsenten motiveres til å unngå risikoarealer (kald masse) ved at 

byggherren betaler ut en bonus. Ved store risikoarealer vil garantitiden bli forlenget utover 

normal garantitid. Kravene beskrives i et tillegg til anbudsdokumentene. For øvrig følges det 

ordinære kontroll- og oppfølgingssystemet til Statens vegvesen. Slike homogenitets- eller 

varmemålinger vil være et godt utgangspunkt for etterkontroll av kornkurve, hulrom og 

eventuelt bindemiddelinnhold. 

Målemetoden er egnet i kombinasjon med andre destruktive målemetoder for å begrense antall 

prøver som tas, for eksempel borkjerner til Wheel Track testing. 

 

Figur 8.2: God homogenitet (Kilde: Veidekke Asfalt) 

 

Figur 8.3: Dårlig homogenitet (Kilde: Veidekke Asfalt) 
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8.2. HOMOGENITETSMÅLER 
Homogenitetsmåling er en ikke-destruktiv målemetode som kan brukes til å finne 

problemområder på nylagte asfaltdekker som eventuelt kan dokumenteres med andre metoder 

etterpå. Det er en meget rask og kostnadseffektiv metode for å dokumentere kvalitet på nylagt 

asfalt. Det blir en kort beslutningsvei når disse parameterne måles på nylagt dekke, og tiltak av 

byggherre og entreprenør kan iverksettes umiddelbart. 

I Norge kan det benyttes eksisterende måleutstyr med ny programvare for analyse av innsamlet 

data. Det er altså eksisterende laserutstyr (ViaPPS skanner) for spor- og jevnhetsmålinger som 

brukes for å registrere data, men det er utviklet et software-program som utfører en statistisk 

dekkeanalyse for måling av homogenitet av asfaltdekke i hele kjørefeltets bredde. 

Hensikt med målingen er å avdekke og måle eventuell inhomogenitet på en ny strekning, som 

kan skyldes produksjon, utlegger, utførelse eller lignende. Kunnskap hos byggherre og 

entreprenør om dette kan i sin tur øke kvaliteten på nylagt dekke ved å bedre metode og 

opplæring. Det er spesielt to problemområder målingen kan avdekke: 

- Finne områder med åpent dekke, som kan resultere i følgeskader på dekket dersom 

områdene ikke blir reparert. 

- Finne områder med fete flekker (blødninger), som kan gi problemer med for lav 

friksjon. Tiltak på disse flekkene kan deretter iverksettes. 

I tillegg arbeides det mot å bruke homogenitetsmålinger for å avdekke skader på eksisterende 

asfaltdekker (kantskader, midtskjøter, telesprekker, oppsprekking, slaghull og lignende). 

Et homogent dekke er ikke nødvendigvis et godt dekke, men inhomogenitet er et svakhetstegn 

som viser at kvaliteten varierer over strekningen. 

 

Figur 8.4: Homogenitetsmåler (Kilde: ViaTech) 
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Figur 8.5: Homogenitetsmåling på nylagt dekke (Kilde: ViaTech) 

 

Figur 8.6: Homogenitetsmåling på nylagt dekke (Kilde: ViaTech) 

 

Figur 8.7: Homogenitetsmålinger sammenlignet med friksjonsmålinger på samme strekning (Kilde: 

ViaTech) 
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8.3. DEKKETETTHETSMÅLERE 
I Statens vegvesen i Norge brukes 3 forskjellige dekketetthetsmålere som brukes for å beregne 

hulrom i asfalten: 

- Pavement Quality Indicator (PQI) 380 

- Troxler – måler vanligvis på filler 

- Seaman – måler vanligvis på slurry 

Dette er ikke-destruktive målemetoder som måler responsen fra vegdekket. Troxler og Seaman 

er isotop-målere (radioaktiv kilde), mens PQI bruker elektromagnetisk felt. 

Densitetsmålere benyttes i dag av entreprenøren for kontroll av hulrom i nylagt asfaltdekke og 

av byggherre som kontroll av hulromsnivået og vurdering av behov for etterkontroll basert på 

uttak av borkjerner. 

Densitetsmålinger kan tenkes brukt i vurdering av homogenitet gjennom et systematisk 

måleopplegg for vurdering av variasjon i densitet. 

8.4. GEORADAR 
Georadar er en geofysisk metode hvor man benytter elektromagnetisk pulser som kan benyttes 

til undersøkelse av lagdeling og strukturer i for eksempel en vegkonstruksjon. Den gir en 

tredimensjonal framstilling av det som finnes under overflaten. Med en spesiell antenne sendes 

elektromagnetiske bølgepulser ned i grunnen. En del av bølgeenergien blir reflektert tilbake til 

overflaten når bølgepulsen treffer en grense som representerer en endring i mediets 

dielektriske egenskaper. Ved å måle tiden mellom de gjennomgående og reflekterte signalene, 

vil man kunne bestemme form og beliggenhet av for eksempel forskjellige lag i 

vegkonstruksjonen. Resten av energien vil fortsette nedover og det kan fås reflekterte signaler 

fra en rekke grenseflater. Refleksjonene kan registreres med en mottakerantenne på overflaten. 

Georader kan brukes til å: 

- Detektere objekter/materialer 

- Måle avstand/dybde 

- Kartlegge fuktige og/eller ledende materialer 

 

Figur 8.1: Prinsippskisse (Kilde: Sintef) 
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8.5. SPORMÅLINGER  

INITIALSPOR 

Det er krav til initialspor på nylagt dekke. Initialspor måles med laserutstyr (ViaPPS).  

RETTHOLT 
Rettholt benyttes for å kvalitetssikre dagskjøter og endeskjøter på asfaltdekket. Rettholt 

brukes også til å dokumentere jevnhet i lengdeprofil og i tverrprofil. Jevnhet 

dokumenters på slitelag på nye veger og ved vedlikehold av eksisterende dekker.  

Initialtilstand på langs og på tvers måles med 3 meter rettholt. Kravene spesifiseres i 

mm og defineres for stamveg og øvrige riksveger. Tilsvarende kravspesifikasjoner 

gjelder også for endeskjøter. 

 

Figur 8.8: Måling av spor med rettholt 

9. DEKKELEVETID OG FORSKJELLIGE UTFORDRINGER I NORGE 
Vi kan generelt dele vegnettet i Norge inn i: 

- Lavtrafikkert vegnett 
 Veger med god bæreevne og lang levetid 
 Veger med dårlig bæreevne og kort levetid 

- Høytrafikkert vegnett 
 Forutsetter god bæreevne og lang levetid 

 

ÅDT 0-300 301-1000 1001-3000 3001-5000 5001-10000 10001- 
15000 

15001- 
20000 

>20000 Sum 

Rø Rv 26 909  131 302  707 584  268 477  462 255  270 088  60 076  264 200  2 190 891  

Rø Fv 3 690 925  3 377 413  2 170 111  500 271  422 676  109 518  18 797  10 484  10 300 195  

Rs Rv 9 496  40 222  247 006  96 051  210 566  151 891  73 110  115 468  943 810  

Rs Fv 2 702 107  3 310 242  1 928 295  846 025  414 347  138 873  47 269  11 754  9 398 912  
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Rv Rv 70 772  231 936  933 070  300 704  231 889  55 511  56 681  82 981  1 963 544  

Rv Fv 3 145 793  2 701 654  1 304 517  349 512  292 020  101 814  54 808  9 347  7 959 465  

Rm Rv 10 390  73 695  684 405  102 905  238 712  68 375  32 813  27 178  1 238 473  

Rm Fv 4 007 900  2 763 752  1 803 477  274 803  148 654  24 926  6 780  320  9 030 612  

Rn Rv 82 861  1 517 147  1 159 333  205 081  89 555  31 137  5 182  3 968  3 094 264  

Rn Fv 5 065 173  2 591 576  721 186  81 213  30 668  7 675  4 204   8 501 695  

Figur 9.1: Lengde (meter) ÅDT-intervall fordelt på regioner 

 

 

Figur 9.2: Regionsvis fylkesveglengde fordelt på ÅDT-intervall 
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Figur 9.3: Regionsvis riksveglengde fordelt på ÅDT-intervall 

 

9.1. VEGLENGDER OG ÅDT-FORDELING 
Riks- og fylkesvegnettet i Norge er i all hovedsak et vegnett med lav trafikk. På riksvegene (Rv) 
har 63 % ÅDT mindre enn 3000, mens på fylkesvegene (Fv) er det tilsvarende 91 %. 

 

Figur 9.4: Veglengder fordelt på ÅDT-intervall på Rv og Fv i Norge 
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Når det gjelder veglengder er det betydelig forskjell mellom regionen for riksveger, mens det er 

jevnere fordelt på fylkesvegene. 

 

Figur 9.5: Regionvise veglengder for riksveger (grønne søyler) og fylkesveger (gule søyler) 

På riksvegnettet er det stor variasjon på ÅDT-fordelingen, og region nord skiller seg i særlig grad 

fra de andre regionene. I region nord har 89 % av vegnettet ÅDT mindre enn 3000 mens 

tilsvarende gjennomsnitt for de øvrige regionene er 41 %. På fylkesvegene er fordelingen mer 

jevn innen de gitte ÅDT-intervall, men også her er har region nord størst veglengde i det laveste 

ÅDT-intervallet (<300). 

9.2. DEKKELEVETIDER 
Beregning av midlere dekkealder var tidligere en standard rapport i VDB, men den er foreløpig 

ikke implementert i NVDB. En kombinasjon av årlig vedlikeholdt veglengde og midlere 

dekkealder gir følgende resultat for region nord (Figur 9.6). Det forutsettes at dette er relativt 

representativt for de øvrige regionene. Utvalget er riksvegnettet i region nord slik det fremstod 

til og med 2009. I ettertid er en betydelig andel av disse vegene blitt fylkesveger. Med en 

fremskriving av denne utviklingen til 2013 vil midlere dekkealder for dette utvalget nå være ca. 

15,5 år. Dersom volumet for asfaltvedlikehold blir liggende på dagens nivå vil det resultere i en 

økning i midlere dekkealder på opp mot 25 år for det gitte utvalget. 

Dagens situasjon (2010 – 2014) er at det på riksvegene er en økning i dekkebudsjettene, 

samtidig som det i NTP legges opp til en økt satsing på å ta igjen forfallet. For 2014 ligger det an 

til en økning i vedlikeholdsvolumet. 

Satsingen på vedlikehold av fylkesveger varierer mye mellom fylkene. 
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Figur 9.6: Dekkelagte total lengde (%) av veglengde og utvikling av midlere dekkealder på alle 

riksveger i Region nord i perioden 1988-2009 

Det er flere faktorer som påvirker resultatet for midlere dekkealder i denne figuren.  

- På 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet ble det satset mye på å få fast dekke på 

grusveger, så det var et stort volum med «yngre» dekker. 

- Frem til 1994 ble det lagt et stort volum med overflatebehandling. Dette var rimelige 

dekker som resulterte i et større vedlikeholdsvolum (areal og km). Denne løsningen er 

ikke brukt etter dette tidspunktet. 

- Bidraget fra investeringsmidler influerer også på dekkealder. Før 1995 var bidraget fra 

såkalte «utbedringsanlegg» betydelig. 

- Når budsjettene begynte å minke ble i stamvegene (i hovedsak dagens riksveger) 

prioritert. Tilsvarende statistikk fordelt på dagens riksveger og fylkesveger ville gitt to 

vidt forskjellige resultater. 

 

Figur 9.7: Aldersfordeling av gamle vegdekker på riksveg (Rv) og fylkesveg (Fv) i Norge 

Data fra PMS med status pr 2013. Strekninger med grus og betongdekke og som mangler 

registrert dekketype eller leggeår er filtrert bort. Det er nesten 5 ganger så mye Fv (fylkesveg) 

som Rv (riksveg), men den prosentvise fordelingen innenfor årsklassene er på samme nivå. 

Mer enn 20 år Mer enn 25 år Mer enn 30 år Veglengde km

FV 6 690                 2 527                 938                     45 191                

Rv 1 169                 341                     191                     9 431                   

% Fv 14,8 % 5,6 % 2,1 % 100,0 %

% Rv 12,4 % 3,6 % 2,0 % 100,0 %

Aldersfordeling av gamle vegdekker på rv og fv i Norge
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Figur 9.8: Andel av riksvegnettet med 10 tonn tillatt aksellast (%) 

Økning av tillatt aksellast på norske riksveger i perioden fra 1980 til 2000 var stor. Mye av dette 

ble gjort «administrativt» uten at nødvendige forsterkningstiltak ble vurdert eller utført. Dette 

gir sammen med opphevelsen av telerestriksjonene i 1995 størst konsekvenser på de svakeste 

vegene. 

Definisjoner: 

- Funksjonell dekkelevetid  er den dekkelevetid man registrerer fra dekket er nylagt 
og fram til utløsende vedlikeholdsstandard er nådd. 

- Normert dekkelevetid er den dekkelevetid man bør forvente på en veg som er 

dimensjonert riktig og under normale klima og belastningsforhold 

- Dekkealder er tiden fra dekket er lagt og frem til i det blir rehabilitert, uavhengig av 

tilstand. Også fra siste dekkelegging til i dag. 

9.3. HØYTRAFIKKERTE VEGER (ÅDT>3000) 
Faktorer som påvirker dekkelevetid på høy-ÅDT veger (Ab og Ska): 

- Steinkvalitet: Endring fra Sa-verdi til Los-Angeles og kulemølle og strengere krav til 

knus-andel har bedret asfaltkvaliteten. 

- Produksjon og utførelse: Bedre kontrollrutiner og kompetanse. Krav til isolerte 

trau og for eksempel erfaring med IR/varmekamera. 

- Piggdekkandel og type pigg: Piggenes vekt og utforming er blitt mer «snill» med 

asfalten, samtidig som tillatt antall pigger i dekkene er redusert gir en positiv effekt. 

Piggdekkandelen varierer fra 20 % til 90 % på landsbasis. 

- Kjetting (på tunge kjøretøy):  Ingen begrensinger. Store lokale variasjoner 

- Endringer i ÅDT: Relativt stor økning i trafikk i byer og bynære områder de siste 15 

årene. 
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- Vegbredde og kanalisering:  Innsnevring av kjørebane fører til betydelig økning i 

spordannelse der det er høy trafikk og høy andel piggdekk. 

- Midtrekkverk og annen optisk ledning som gir liten «vandring» i 

kjøremønster/plassering i vegbanen kombinert med høy andel pigg 

- Hastighet kombinert med høy andel piggdekk gir en merkbar økning i slitasje 

- Bratt stigning kombinert med høy andel piggdekk gir en merkbar økning i slitasje 

- Områder med akselerasjons- og retardasjon har en økt slitasje som et resultat 

av både piggdekkslitasje og deformasjon.  

 

Figur 9.9: Normert dekkelevetider (år) for ulike dekketyper og ÅDT (Figur 531.2, Håndbok 018) 

Fv 862 over Tromsøbrua skulle i henhold til tabellen for normert dekkelevetid ha en levetid på 7 

år. I praksis har den aldri vært lengre enn 2 år. 

 

Figur 9.10: Historisk sporutvikling for Tromsøbrua 

Figuren viser historisk sporutvikling på Tromsøbrua som har en dekkebredde på 6,6 meter og 

en markert fysisk og optisk ledning av kjøremønsteret. Piggdekkandelen er på 88 %. Slitelag er 

Ska16 lagt på betong. Den første delen av perioden er preget av store sporslitasje og total 
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gjennomsliting det andre året av dekkelevetiden. Her ble det benyttet lokale masser som 

tilfredsstilte kravene til Sa-verdi, men som ikke hadde 100 % knustandel. Disse årene ble det 

ikke utført målinger før ny asfalt ble lagt så sporutviklingen er stipulert. 

Fra 2007 er det på grunn av ny testmetoder benyttet andre tilslag (Durasplitt og Ottersbo). Dette 

har gitt en stor økning i slitasjemotstand, men ikke nok til å gi en økning på et ekstra år. En 

betydelig trafikkvekst ser ut til å «spise opp» noe av effekten av økt kvalitet (2007-2013). 

 

Figur 9.11: Tromsøbrua 

På Sandnessundbrua legges nøyaktig samme massetype. Den har noe mindre trafikk (ÅDT 

15250) og noe større dekkebredde (7,0 meter), og trafikkveksten har ikke vært like stor som på 

Tromsøbrua. Nye krav til tilslag i asfalt kom omtrent samtidig som det ble bygget fortau på brua 

som ga en smalere dekkebredde. Den samme effekten som er tydelig på Tromsøbrua kommer 

ikke frem her. Det er sannsynlig at innsnevring av vegbredden og endring av kjøremønster har 

gitt en økt piggdekkslitasje som har oppveid forbedringen av kvalitet. 

 

Figur 9.12: Sandnessundbrua 

I områder med stor trafikk har vegbredden en avgjørende effekt på piggdekkslitasjen. Denne 

slitasjen er også i stor grad avhengig av piggdekkandelen. Det fremkommer spesielt på 

Tromsøbrua at det er en økt slitasje i akselerasjons- og retardasjonsområdene. 
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Bygging av kanalisering og midtdeler kan også forventes å gi samme resultat under tilsvarende 

forhold dersom det ikke tas nok hensyn til vegbredde og kjøremønster. 

9.4. LAVTRAFIKKERTE VEGER (ÅDT≤3000) 
Høyeste normerte dekkelevetid på lavtrafikkerte veger med ÅDT ≤ 3000 er 16 år. På fylkesveger 

er 27 % (12 351 km) av dette utvalget 16 år eller eldre mens tilsvarende for riksveger er 20 % 

(1 932 km). En dekkelevetid ut over det som kan forventes er en ønsket situasjon forutsatt at 

dekketilstanden er innenfor vedlikeholdsstandarden. Noe av dette er vegstrekninger med god 

bæreevne mens andre er veger som trenger men som ikke har blitt prioritert for 

dekkevedlikehold. Fordelingen mellom disse er ukjent. 

 

Figur 9.13: Eksempler på dekkelevetid på E6 i Nordland 

Eksempler fra Ev6 i Nordland med ÅDT på 1200 og 1500. Figurene viser typiske eksempler på 

veger der manglende bæreevne gir kort dekkelevetid (6 og 5 år). Normert dekkelevetid er 15 år. 

Årsaken er i de fleste tilfeller utelukkende vegens manglende teknisk egenskaper (bæreevne). 

I forbindelse med «Forfallsprosjektet» ble slike strekninger på riksvegnettet med levetidsfaktor 

(LTF) < 0,7 kartlagt i region nord. Resultatet vist at ca. 500 km av totalt 3100 km hadde en LTF 

som tilsier et behov for forsterkning. Majoriteten av disse vegstrekningene har bærelag av 

mekanisk stabiliserte materialer (knust grus).  Det er grunn til å anta at resultatet er vesentlig 

dårligere for fylkesvegene, men der er det ikke gjort tilsvarende beregninger. 

En eller flere av disse faktorene er typisk for slike veger: 

- Tynn overbygning 
- Dårlig undergrunn 
- Nedknuste grusbærelag som er ustabile og vannømfintlige, og som knuses i en 

kontinuerlig prosess 
- Smal vegbredde 
- Smale eller manglende skulder som gir dårlig innspenning 
- Drenering (grøft) som ikke fungerer  
- Stikkrenner som har for liten kapasitet eller som påvirkes av telehiv 
- Adelen ÅDT-T er høyere enn normalt og øker på grunn av at godstrafikken på båt avtar 
- Tverrprofilet har mangler. Ofte store avvik i tverrfallet 
- Vegene ligger i kystnære strøk og er utsatt for mange fryse-/tinesykluser i løpet av en 

vinter 
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- Bæreevnen kan variere mye over relativt korte strekninger og i tid (vinter – vår – 
sommer) 

 

Figur 9.14: Deformasjon og oppsprekking på lavtrafikkert veg 

 

Utfordringen ved prosjektering av forsterking av disse vegene er å kartlegge årsaksforhold og 

differensiere forsterkningstiltakene optimalt. Hjelpemidler til kartlegging er: 

 Tilstandsregistreringer med ViaPPS (spor, IRI og tverrfall) som viser en kontinuerlig 

utvikling mellom dekketiltak 

 Dekkehistorikk fra NVDB (nasjonal vegdatabank) og/eller PMS (Pavement Management 

System) 

 ViaPhoto (vegbilder) 

 Fallodd 

 Georadar 

 Oppgravingsprøver 

Vegteknologisk kompetanse og forståelse for problemstilling og løsninger er nødvendig for å 

oppnå en teknisk/økonomisk suksess med forsterkningstiltak. Detter er kanskje en større 

utfordring faglig enn bygging av ny veg? 

9.5. GENERELT 
Hvorfor bryter ikke vegnettet raskere sammen til tross for dagens situasjon? 

- Bruk av PMS – gir bedre effekt av dekketiltak på grunn av mer korrekt prioritering 
- Flere reasfalteringer med mer asfalt gir sterkere overbygning 
- Forbedret asfaltteknologi 
- Mer fokus på kvalitet både hos byggherre og entreprenører 
- Redusert bruk av piggdekk i deler av landet  
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VEDLEGG 1. BINDEMIDLER OG PMB. FUNKSJONSKRAV 
I Norge benyttes det i dag et bredt spekter av bituminøse bindemidler i asfalt. Bituminøse 
bindemidler omfatter i denne sammenheng vegbitumen, myk bitumen, bitumenløsning, 
bitumenemulsjon, skumbitumen, polymermodifisert bitumen og emulsjon av polymermodifisert 

bitumen. Bindemidler som er brukt i asfalt i Norge er regulert av krav til delmaterialer i 

Håndbok 018 Vegbygging kapittel 622.1 Bindemidler, vedlegg 10 Bindemidler, og bygger på CEN 

standardene for benevning og spesifisering av bituminøse bindemidler. 

Både gradsbenevning og testmetoder er godt kjent og baserer seg sterkt på empiriske data. 

V.1.1. VEGBITUMEN OG MYKBITUMEN 
Vegbitumen og mykbitumen er de enkleste formene for bituminøse bindemidler, ofte kalt 

“simple binders”.  Produktet er ofte en direkte fraksjon etter destillering av råoljen. Alle 

mellomliggende grader kan blandes av den mykeste fraksjonen, V1500, og den hardeste 

fraksjonen, ofte 70/100. 

Vegbitumen og mykbitumen spesifiseres og benevnes etter NS-EN 12591 Vegbitumen. Denne 

standarden beskriver hvilke krav de ulike produktene skal tilfredsstille. Korrelasjonen mellom 

testmetodene og bindemidlets funksjon på vegen anses som tilfredsstillende.  

Skumbitumen er vanlig vegbitumen som gjennom en kontrollert prosess tilføres små mengder 

vann. Når vannet treffer det varmen bindemidlet fordamper det umiddelbart og utvider seg.  

Vanndampen blåser opp bobler i bindemidlet. Dette betegnes som skumbitumen. Skumbitumen 

har kort levetid noe som gjør at prosessen med å skumme bitumen gjøres umiddelbart før 

bindemidlet blandes med steinmaterialer i produksjonsprosessen. Skumming av bitumen krever 

at bindemidlet holder en viss temperatur, samt at viskositeten ikke er for lav slik at boblene 

kollapser for fort.  Bindemidlene som benyttes i skumbitumen skal tilfredsstille normerte krav. 

V.1.2. BITUMENEMULSJONER 
Bitumenemulsjoner er produkter bestående av vegbitumen eller mykbitumen som er emulgert i 

vann. Bindemidlene som benyttes i emulsjoner skal tilfredsstille de normgitte krav. 

Bitumenemulsjoner skal spesifiseres og benevnes i henhold til NS-EN 13808 

Bitumenemulsjoner. 

V.1.3. BITUMENLØSNINGER OG FLUKSEDE BINDEMIDLER 
Bitumenløsning består av vanlig vegbitumen landet med lavaromatisk løsemiddel (fluks). Av 

miljøhensyn benyttes det svært små mengder bitumenløsning i vegbygging i Norge. 

Bitumenløsninger skal spesifiseres og benevnes etter NS-EN 15322Bitumenløsning og flukset 

bitumen. HB 018 benytter gammel nomenklatur for bitumenløsning.     

V.1.4. POLYMERMODIFISERTE BINDEMIDLER 
Polymermodifiserte bindemidler har en mye større bredde og muligheter enn standard bitumen. 

4-6 % polymer tilsettes bitumen, slik at man kan forbedre ønskede egenskaper til bindemidlet. 

PMB blir ofte kalt “Special binders” eller “komplex binders”.  Det finnes mange ulike 

polymertyper som vil gi bindemidlene ulike forbedrede egenskaper.  

PMB skal spesifiseres og benevnes etter NS-EN 14023 Polymermodifisert bitumen.  
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V.1.5. DAGENS SYSTEM 
Dagens spesifikasjon beskriver bindemidlets egenskaper ved ulike brukstemperaturer: 

- Forhøyet brukstemperatur analyseres ved måling av bindemidlets mykningspunkt ved 

kule og ring analyse. 

- Midlere brukstemperatur analyseres ved bruk av penetrasjon ved 25 °C. 

- Lavere brukstemperatur bestemmes ved bruk av Fraass bruddpunkt. 

Standarden beskriver også bindemidlets egenskaper ved motstand mot oppherding. 

Utfordringen med dagens spesifikasjon og analysemetoder er at den ikke er konsistent for alle 

typer bindemidler. Dagens system fungerer når man tester “simple bindemidler, men ved testing 

av PMB og andre kompleks bindemidler er ikke resultatene konsistente, spesielt ved 

bestemmelse av mykningspunkt og Fraass bruddpunkt. 

V.1.6. FREMTIDENS SYSTEM 
Økte belastninger på veger og nye kontrakttyper krever en ny generasjon spesifikasjon og 

testmetoder. Eurobitume og EAPA har gjennom flere år jobbet for å finne den beste måten å 

beskrive framtidens testmetoder og spesifikasjon.  Dette er et krevende arbeid og en prosess 

som har vist seg å ta lengere tid en forutsatt. Dette arbeidet har materialisert seg gjennom 

BitVal. Man har prøvd å enes om hvilke funksjoner eller egenskaper man spesifisere. Innenfor 

hver av disse egenskapene er det i tillegg en rekk ulike testmetoder og ulike testparameter.  

V.1.7. PERMANENT DEFORMASJON 
Permanent deformasjon analyseres ved forhøyet brukstemperatur.  DSR vil kunne erstatte flere 

av dagens tradisjonelle testmetoder. 

- Kompleks modus (DSR)  

G* og fasevinkel (G*/Sin δ)  

o For sveip over et gitt temperatur intervall for eksempel 40-80 °C (ved bestemte 

frekvenser) 

o For sveip over et gitt frekvensområde 0,1-10 Hz (ved bestemte temperaturer)  

- Skjær viskositet (DSR) 

Eqiviskøs temperatur EVT1 @ LVS = 2,0 kPa*s og 0,1 rad/s 

Eqiviskøs temperatur EVT2 @ LVS = 2,0 kPa*s og 0,001 rad/s 

- Null skjær viskositet (DSR) 

Null skjær viskositet(Krypmodul) @ 60 °C 

- Multiple Stress Creep Recovery (MSCR) test er det siste innen bindemiddel testing. Denne 

testen gir deg mulighet til å teste og beskrive bindemidlet høytemperaturegenskaper på en 

bedre måte. Testen bruker DSR og repetert påføring av laster og hvile, kryp og tilbakegang 

måles for å beskrive bindemidlets egenskaper mot permanent deformasjon. 

V.1.8. STIVHET 
Midlere brukstemperatur kan bestemmes ved hjelp av DSR. 

V.1.9. LAV TEMPERATUR BRUDD  
Lavere brukstemperatur kan bestemmes ved bruke av Bending Beam Rheometer (BBR) eller 

Fracture Toughness. 
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V.1.10. BESTANDIGHET 
Det er enighet om at ulike test metoder krever ulike preparering/aldring og at det er snakk om 

tre ulike grader av preparering. De tre gradene av aldring det er snakk om er: 

- Ferskt bindemiddel; produkt som ligger på lagertank. 

- Kort tids aldring; simulering av aldring som skjer i produksjonsprosessen – fra lagring i tank 

til utlagt på vei. Korttids aldring gjennomføres som regel i RTFOT.  

- Langtidslagring; simulering av aldring av bindemiddel som skjer over tid på grunn av sollys, 

varme og vær. Langtids aldring utføres i PAV. 

V.1.11. VEDHEFT 
Det finnes i dag ingen metode som er enkel i bruk som beskriver vedheft /adhesjon på en god 

måte. Dagen metoder er enten slitasjetester eller tester av vannfølsomheten og er ofte veldig 

temperatur følsomme. 

V.1.12. SHRP BINDEMIDDELSPESIFIKASJONER 
SHRP (Strategic Highway Research Programe)er del av et amerikansk forskningsprogram som 

hadde mål å utvikle en bedre metode for å proporsjonere asfalt. Denne metoden ble kalt 

Superpave og består av to hoved punkter. Funksjonsbaserte bindemidler og volumetrisk mix 

design og analyse. 

Bindemidlene som brukes i superpave er funksjonsbaserte bindemidler (Performance Graded, 

PG). Temperaturgrensene for bindemidlet bestemmes ut fra dekketemperatur, luft temperatur 

og klimatiske data. Øvre bruks temperatur bestemmes ved å finne høyeste 7-døgns 

gjennomsnittstemperatur. Nedre brukstemperatur bestemmes ved den laveste temperaturen 

bindemidlet blir utsatt for. Dette gir deg bruksklasse for bindemidlet, for eksempel PG 58-22. 

Deretter må man justere for saktegående eller tung trafikk.  

Bruksklassen for bindemidlet vil angi det området asfalten er motstandsdyktig mot 

spordannelser som tilsvarer høytemperaturgrensen, i dette tilfellet 58 °C, og motstå 

sprekkdannelser ned mot lavtemperaturgrensen, -22 °C. 

Skademekanismene som SHARP-spesifikasjonene definerer for bindemidler er ikke 

nødvendigvis representative for det lavtrafikkerte vegnettet i Norge der vi bruker myke 

bindemidler. Det lavtrafikkerte vegnettet (ÅDT < 3000?) utgjør 86,4 % av riks- og 

fylkesvegnettet i Norge. Spesifikasjonene er mest egnet for stivere bindemidler, det vil si det som 

anvendes på det høytrafikkerte vegnettet. 

Skademekanismer som Superpave ønsker å kontrollere: 

- Plastiske deformasjoner: undersøkes med dynamisk skjærreometer på 

bindemidler som er utsatt for korttidsaldring (TFOT eller RTFOT) ved antatt 

maksimum dekketemperatur i 20 mm dybde der hvor asfaltdekket skal legges. 

- Lavtemperaturoppsprekking: undersøkes med bøyereometer og direkte 

strekkforsøk på bindemidler som er utsatt for korttidsaldring (TFOT eller RTFOT) og 

påfølgende langtidsaldring (PAV) ved antatt minimum dekketemperatur der asfalten 

skal legges. 
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- Last-relatert utmatting: undersøkes med dynamisk skjærreometer på 
bindemidler som er utsatt for korttidsaldring og langtidsaldring ved midlere 
dekketemperatur der asfalten skal legges.  
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VEDLEGG 2 STEINMATERIALER 

V.2.1. STEINMATERIALETS DENSITET VIKTIG VED PROPORSJONERING AV ASFALT 
Vi vet at ulike steinmaterialer kan variere betydelig i densitet, og det er ofte stor forskjell mellom 

overflatearealet til en egenfiller og en fremmedfiller. Volummessig kan dette utgjøre stor 

forskjell i forhold til mengde bindemiddel som må tilsettes for å få en god asfaltmasse. 

Det er derfor viktig at arbeidsresepter proporsjoneres før oppstart. Arbeidsresepter må 

kontrolleres og gjennomgås før asfaltarbeider starter. 

V.2.2. ASFALTEGENSKAPER SOM PÅVIRKES AV GLIMMER I FINFRAKSJONEN 

GLIMMER I BITUMINØSE BLANDINGER 
Det er blitt hevdet at asfalt med høy andel av frie glimmerkorn setter ned kvaliteten både med 

hensyn på vedheft og styrke, og at glimmerrikt tilslag suger opp bindemiddel og binder til seg 

fuktighet når dekket er lagt. I tillegg skal asfalt med slikt tilslag være mer utsatt for 

frostsprengning. Det er derfor gjort en rekke forsøk i løpet av siste 20 år som måler parametere 

knyttet til asfaltkvalitet når glimmerinnholdet i tilslaget er høyt. Forsøk på asfalt med tilslag med 

høyt glimmerinnhold viser en tydelig økning i hulrommet, nedsatt strekkfasthet for våt og tørr 

asfalt og negativ innvirkning på slitasjemotstand. 

 

Figur V.2.1: Volumforskjell på 100 g filler fra Skärlunda (65 % feltspat, 25 % kvarts, 10 % glimmer) 

og 100 g glimmer (kinesisk muskovitt)(Kilde: Hakim og Said, 20033) 

ØKNING I TILSLAGETS FINSTOFFANDEL 
Glimmermineraler er sjiktsilikater som lett lar seg spalte til tynne flak. De har derfor en tynn og 

flisete kornform som gir en stor spesifikk overflate. Dette gjør at en viss masse med glimmerrikt 

finstoff vil ha mye større volum en tilsvarende masse med glimmerfattig tilslag. 

Miskovsky (2004)4 har påvist dårligere marshallstabilitet ved økende andel glimmer i tilslaget. 

Her ble det vist at marshallstabiliteten minket ved økende andel glimmer, mens marshallflyten 

økte. Marshallstabilitet gikk fra 10,1 kN i en prøve uten glimmer til 2 kN ved 5 vekt % glimmer. 

Marshallflyten lå på 3,2 mm både for referanseprøven og for prøven med 2,5 vekt % glimmer. 

Derfra var det en konstant stigning til 6,2 mm for prøven med 7,5 vekt % glimmer. Disse 

                                                             
3 Hakim, H. & Said, S. 2003. Glimmer i bitumenbundna beläggningar. Vägverket. 
4 Miskovsky, K. 2004. Enrichment of fine mica originating from rock aggregate production and its 
influence on the mechanical properties of biuminous mixtures 
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faktorene understreker den negative innflytelse av fri glimmer på kvaliteten av bituminøse 

blandinger. 

NEDSATT EVNE TIL Å MOTSTÅ FRYSE- OG TINEPROSESSER 
Finstoff av glimmer har som nevnt før stor spesifikk overflate og suger derfor til seg fuktighet. 

Dette er ikke bare et problem fordi det suger til seg så mye av bindemiddelet, men fordi det har 

en større evne til å absorbere og holde på vann. Tilslag med 30-40 volum % glimmer kan 

absorbere 20-30 % mer vann enn glimmerfattig materiale. Dette gjør, som nevn ovenfor, at 

asfaltdekker med slikt tilslag blir mer utsatt for frostsprengning. 
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