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Begrepene asfalt og bitumen har delvis vært brukt litt om 
hverandre (bl. a i USA).

Fra riktig gammelt av:
«Asfalt» = stabilisere, fastgjøre  (gammelgresk)

«Bitumen» = boblende tjære  (sanskrit)

Vi bruker:

asfalt i betydningen blandingen av lim og steinmaterial

bitumen i betydningen selve limstoffet 

Definisjoner



Asfalt består av 

bitumen

ca. 5 vekt-%              ca. 95 vekt-%

steinmaterialer



Litt historie

Bitumen er vårt eldste «ingeniør-material».

Bitumen (jordbek, naturasfalt) ble brukt som limstoff og vann-
avstøtende middel i Midt-Østen fra 6000 f Kr.

Tidlig asfaltindustri er påvist ved Dødehavet (Sodoma og Gomorra).
Omtalt flere steder i Bibelen (bl a tettemiddel til Noas ark, kurven til 
Moses, byggematerial i Babels tårn).



Bitumen ble brukt ved preparering av 
døde i Egypt 2600 f Kr.

Persisk for naturasfalt   mumiya

Litt historie (forts)



Som vegbyggingsmaterial ble 

bitumen først brukt av perserne, 
senere av romerne

 Vegsystemet la grunnlaget 
for hele det romerske 
keiserriket

Via Appia

Litt historie (forts)



Nyere tid:

London 1815, John McAdam:
Lagvis komprimert vegdekke av grove steiner 

 macadam

Litt historie (forts)



Nyere tid:

Nottingham 1902, Edgar Hooley:
Macadam limt sammen med tjære

 tarmac (tar-bound macadam)

Litt historie (forts)



Utvinning av bitumen

• Fra naturlige forekomster (Trinidad Pitch Lake, Venezuela, 
California, Utah, Dødehavet m fl.)

• Fra raffinering av råolje (enerådende i dag)

Forbruk på verdensbasis: > 100 millioner tonn/år

Forbruk i Norge: ca 350 000 tonn/år



Destillering av råolje

Moderne bitumen er en destillatrest fra jordolje – etter at bensin, 
diesel, parafin, white spirit og fyringsolje er tatt ut. 

Råolje

Bitumen



Sammensetning av råolje



• sterkt og hurtigvirkende lim

• vanntett

• god bestandighet

• kjemisk resistent (mot salt, syrer, …)

• termoplastiske egenskaper:

ved oppvarming; mykt, flytende stoff
ved avkjøling; hardt, fast stoff

• viskoelastiske egenskaper:

ved lang belastningstid; mykt, flytende stoff
ved kort belastningstid; hardt, fast stoff

Egenskaper til bitumen



Bindemidler til asfaltdekker

Bitumen
B35/50
B50/70
B70/100
B100/150
B160/220
B250/330
B330/430

Polymermodifisert 
bitumen

PmB (ulike typer)

Mykbitumen
V12000
V6000
V3000
V1500

Bitumenemulsjon
C50B3
C60B3/4/5
C65B3/4/5
C69B3/4/5

Bitumenløsning
BL1800R
BL9000R
BL8000M
BL5000R
BL4000M
BL45R

Det er flere ulike bindemiddeltyper, alle er basert på bitumen:

Skumbitumen



Krav til bindemiddel (Håndbok N200 Vegbygging)



Klassifisering av bitumen

Bitumen klassifiseres ut fra hardhet
Hardheten måles som penetrasjon ved 25 °C
Penetrasjonen angis i tidels mm

Eksempel; Bitumen 70/100 skal ha en penetrasjon
mellom 7 og 10 mm (mellom 70 og 100 tidels mm)



Klassifisering av mykbitumen

Mykbitumen klassifiseres ut fra kinematisk viskositet
Kinematisk viskositet bestemmes ved viskositetsforsøk ved 60 °C
Kinematisk viskositet angis i mm2/s

Eksempel; Mykbitumen V3000 skal ha en kinematisk 
viskositet mellom 2000 og 4000 mm2/s



Sammensetningen av asfalten er viktig

Steinskjelettet (tilslaget) 
skal ha en spesifisert 
størrelsesfordeling, fra 
finstoff til grove partikler.

I tillegg må det tilfredsstille 
spesifiserte kvalitetskrav 
(styrke, mineralogi, 
kornform m m).



Asfaltmasse  Asfaltdekke

5 vekt-%

+ ev. tilsettingsstoffer

BITUMEN

TILSLAG
(STEINSKJELETT)

HULROM 
(LUFT)

95 vekt-%

2-6 vol-%

MERK!
En viktig «bestanddel» i det ferdig 
utlagte og kompakterte asfaltdekket 
er hulrom!



Asfaltdekke = slitelag og bindlag

bærelag

forsterkningslag



Hva påvirker asfaltdekkets egenskaper?

Egenskapene til et asfaltdekke er 
bestemt av samspillet mellom 
bindemiddel og tilslag (steinskjelett)

Forskning har vist at bindemidlet
spesielt påvirker oppsprekking

- utmatting («fatigue»)
- lavtemperatursprekker

Sporutvikling og deformasjoner 
(«rutting») kan skyldes flere ting, og 
her betyr tilslaget vesentlig mer.

%

%

Bindemiddelets betydning



Eksempler på lavtemperaturoppsprekking

Vegdekket tåler ikke nedkjølingen på vinteren og sprekker opp i et typisk 
tverrsprekk-mønster, med jevn avstand mellom sprekkene. 
Oppsprekkingen akselererer over tid.
Riktig bindemiddelvalg har avgjørende betydning.
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Piggdekkslitasje er en framtredende 
skademekanisme på nordiske 
vegdekker.

Slitasjen er i all hovedsak avhengig 
av kvaliteten på steinmaterialet
i asfalten (spesielt den grove delen 
av tilslaget) 

Slitasje



Spor i asfalten kan skyldes flere ting

a) Tunge laster presser asfalten sammen eller «kjevler» dekket unna
(= dårlig stabilitet i massen, bindemiddelet innvirker også)

b) Bilenes piggdekk hakker og riper opp asfalten fra toppen
(= dårlig slitasjemotstand, hardt steinmaterial viktigst)

Å «lese pasienten» for å finne bakenforliggende årsak til 
skadene er avgjørende for å kunne sette inn riktig tiltak
og dermed drive et optimalt vegvedlikehold!



Tilsettingsstoffer i asfalt

Tilsettingsstoffer kan brukes for å bedre asfaltdekkenes egenskaper 
(f eks i forhold til vedheft mellom steinskjelett og bindemiddel, herding, stabilitet, 
bestandighet m m.)

De vanligste tilsettingsstoffene er:

Fiber (cellulosefiber vanligst, mineralullfiber brukes også)
• sikre homogenitet (redusere separasjon og avrenning)
• øke bindemiddelmengden (“feite” masser har bedre aldringsmotstand)       

Polymerer (ulike plaststoffer med delvis ulike effekter)
• Elastomerer/gummier; hindre oppsprekking ved lave temperaturer
• Termoplaster; hindre spordannelse ved høye temperaturer
• Elastomere termoplaster; forbedre egenskaper ved både høye og lave

temperaturer (f eks styren-butadien-styren SBS)

Vedheftningsmidler (sikre binding mellom steinmaterial og bitumen)
• Aminer
• Sement
• Hydratkalk Ca(OH)2

• Fettsyrer



Det kan altså lages mange forskjellige typer asfalt, avhengig av

– type bindemiddel (bitumen) som benyttes

– hvilken steinkvalitet som benyttes

– hvilken steinsammensetning (kornkurve) som benyttes

– eventuelle tilsettingsstoffer

– hvilken produksjonsprosess, utstyr etc. som benyttes

Det finnes mange typer asfaltdekker

Det enkelte asfaltdekket kan slik sett «skreddersys» ut fra
klima, grunnforhold, trafikkmengde osv.



I vegnormalene (Håndbok N200 Vegbygging) er det beskrevet et 
antall standardiserte (normerte) asfalttyper.

Disse er det satt spesifiserte kvalitetskrav til, både når det gjelder 
hver ingrediens/bestanddel og asfaltblandingen/asfaltdekket som 
helhet.

Generelt gjelder at med økende trafikkmengde stiger kravene til 
både steinmateriale (slitestyrke, hardhet, knusingsgrad m m.) og 
bindemiddel (type, mengde, hardhet m m.)

Asfaltdekker benevnes oftest ut fra øvre siktstørrelse i mm.

Eksempel:

Ab 16 = asfaltbetong med øvre siktstørrelse 16 mm

Standardiserte asfaltdekker



Vanligste dekketyper (varme)

Agb (asfaltgrusbetong)

Egnet for ÅDT 1000 – 3000.
Betegnes ofte som «standard dekketype»

Ab (asfaltbetong)

Brukes ved ÅDT > 1500. Hardere bindemiddel enn Agb, krav til 
tilslag øker med økende ÅDT.

Ska (skjelettasfalt)

Egnet for høy trafikk, ÅDT > 5000. Mye grov stein og mye mørtel.
Høyt bindemiddelinnhold, som stabiliseres med cellulosefiber for at 
det ikke skal renne av.

Ma (mykasfalt)

Ligner Agb, men har mykbitumen som bindemiddel.
Egnet på dårlig vegfundament pga ekstra god fleksibilitet.

Ag (asfaltert grus)

Bærelagsmasse som ligner mye på Agb, men med videre
grensekurver. Kan også brukes som bindlag.



Ulike sammensettinger av steinskjelettet (siktekurver)



Fra Hb N200: Anbefalinger rundt valg av dekketype



Asfaltdekker kan tilvirkes på ulike måter:

• Varm produksjon på asfaltfabrikk

• Kald produksjon på asfaltfabrikk

• Varm produksjon på vegen

• Kald produksjon på vegen

Produksjon av asfalt

Asfaltindustrien i Norge: ca. 7 millioner tonn/år

Verdi: ca. 9 000 000 000 NOK



Asfaltfabrikker (asfaltverk)

Bitumen og steinmaterialer varmes opp til nødvendig 
blandetemperatur (typisk 150-180 °C).

Materialene doseres så inn i mikser etter spesifisert 
blandingsforhold, avhengig av type masse som 
produseres.

Etter ferdig blanding (typisk 50-60 sek), går massen 
over på varmsilo for uttransport.

Det er ca 100 produksjonsanlegg for asfalt i Norge

Eksempel: Satsblandeverk



Asfaltproduksjon på veg

Freser opp eksisterende dekke og ev. underliggende lag, tilsetter nytt bindemiddel og steinmaterial, 

blander det hele og legger ut på nytt. Alt i én eller flere operasjoner ute på vegen. 

Kan være veldig effektivt for å oppgradere en svak vegkonstruksjon, men er plasskrevende.



Gjenvinning av asfalt

Asfaltgjenvinning i Norge: > 900 000 tonn/år

Dette kretsløpet fungerer veldig bra ved god hjelp av

Asfalt kan gjenvinnes 100 %

Gjenbruk av returasfalt
- sparer ikke-fornybare ressurser
- sparer energi
- reduserer transport
- gir lavere utslipp av klimagasser m.m.

www.asfaltgjenvinning.no

http://www.asfaltgjenvinning.no/
http://www.asfaltgjenvinning.no/


Tilrettelegging for gjenvinning av asfalt

All asfalt som freses eller graves opp 
fra norske veger og gater skal leveres
til et godkjent mellomlager for asfalt.

Mellomlagrene godkjennes av Fylkesmannen.

Mellomlagring av asfalt er unntatt fra 
deponiforskriften, kravet er at materialene
som lagres her skal gjenbrukes innen tre år.

Materialstrømmen inn og ut av mellomlagrene 
følges opp av www.asfaltgjenvinning.no

Det er i dag registrert ca. 250
mellomlagre for asfalt, spredt 
over hele landet.

http://www.asfaltgjenvinning.no/
http://www.asfaltgjenvinning.no/


KFA finansieres gjennom en 
øremerket avgift på 
7 kr/tonn solgt bitumen (2019).

En viktig oppgave til KFA er å 
drive informasjonsvirksomhet 
rundt asfaltgjenvinning, og 
gjennom det stimulere til størst 
mulig anvendelse av returasfalt.



Utviklingen går sin gang…

Rollpave - støyreduserende porøst dekke

30 mm



Hva med andre dekker enn asfalt?

• Betongdekker
Vegdekker av betong brukes i mange land, og da gjerne på motorveger. Høye 
anleggs- og vedlikeholdskostnader har imidlertid gjort at betongdekker i svært 
liten grad benyttes i de nordiske landene. Levetiden har ikke vist seg å forsvare 
kostnadene. Dekket må bl a bygges frostfritt og sikres geoteknisk mot setninger.
Det siste betongdekket lagt i Norge var på E6 Jessheim – Gardermoen i 1987.

• Belegningsstein (av betong) og gatestein (naturstein)
Disse er vesentlig mer fleksible enn rene betongdekker, og brukes på GS-veger, 
parkeringsområder, industriplasser m m. Men anvendelsen er helst i tettbygd strøk 
der fartsnivået er lavt.

• Grusdekker
Det finnes ikke lenger grusdekker på norske riksveger, men noen fylker har 
fortsatt en del grusveger (ca. 10 % i 2017). ???
Og på det kommunale vegnettet er bruken av grusdekker svært utbredt.


