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Gode og sikre målemetoder er en forutsetning for nye
kontraktsformer og produktutvikling. Metodegruppen i
Norsk Asfaltforening – NAMet – arbeider for å sikre lik og
pålitelig analysering av asfaltmasse, a
 sfaltdekker og råvarer
til asfaltproduksjon i det norske asfaltmiljøet, gjennom
erfaringsutveksling og ringanalyser. Metodedagen arrangeres
for å dele kunnskap om målemetoder i asfaltbransjen.
■ Tor Asbjørn Lunaas vil fortelle om de erfaringer vi har med å bruke noen av
målemetodene i asfaltkontrakter med egenskapskrav.
■ Stein Hoseth vil fortelle om et pågående arbeid med to av de metodene som
blir benyttet i denne typen kontrakter.
■ Mona Teigen presenterer ringanalysen som gjennomføres årlig for å sikre god
kontroll med sammensetning av asfalt.
■ Johnny Stenshagen vil snakke om nye måter å kontrollere hulrom i borkjerner
og testing av bestandighet for asfaltprøver.
■ Kvaliteten på mørtelfasen i asfalten har fått for liten oppmerksomhet, men er
avgjørende for et asfaltdekkes levetid. FIAM er et pågående prosjekt for testing av
filler og mørtel i asfalt. Magne Enger vil presentere dette prosjektet, og Matias
Vinje og Mona Teigen vil fortelle om arbeid med testing av finstoff og mørtel.
■ Det er et ønske om å kunne måle store deler av veien på en effektiv måte, fremfor
kun å måle egenskaper i enkelte punkt. Per Otto Aursand vil presentere en ny
metode for å måle veiens bæreevne i trafikkhastighet, og Kim Rune Grannes vil
fortelle om erfaringer med å måle homogenitet og hulrom for asfaltdekker med
Georadar.
■ Asfaltdekker med lav friksjon gir utfordringer for trafikksikkerheten. Er det
behov for å ta opp igjen metoden for å måle polering av steiner i asfaltdekket?
Arnhild Ulvik tar opp temaet.
■ Rejuvenatorer er tilsetningsstoff som benyttes når vi produserer asfalt med
store andeler resirkulert asfalt. Thomas Haukli Fiske avslutter metodedagen
med å fortelle om hvordan vi tester disse tilsetningsstoffene.
Metodegruppen i Norsk Asfaltforening (NAMet) skal arbeide for å sikre lik og
pålitelig analysering av asfaltmasse, asfaltdekke og råvarer til asfaltproduksjon i
det norske asfaltmiljø, gjennom erfaringsutveksling og ringanalyser. Faggruppen
skal arbeide for lik og tilfredsstillende kalibrering og kontroll av utstyr som
benyttes til måling og analysering.Metodegruppen har ingen økonomiske formål.
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Program
VELKOMMEN TIL METODEDAG 23. MARS
09:00

Registrering – kaffe

10:00

Åpning

10:15

Erfaringer med bruk av egenskapskrav i kontrakter

10:35

Ringanalyse Wheel Track Test og Prall

10:55

Pause

11:10

Ringanalyse ekstraksjon

11:30

Corelock metoden for hulromsbestemmelse/
Bestandighet ved tromling av 60 mm kjerner 



Møteleder
Roar Telle

Roar Telle



	

12:00

FIAM – Finstoff i asfalt og mørtel

12:20

FIAM – Metylenblå og sandekvivalent

12:40

Vändskaksprøver i rulleflasker

13:00

Lunsj

14:00

Raptor – måling av bæreevne i
trafikkhastighet 	

14:30

Erfaringer med bruk av georader

15:00

Pause

15:15

Thor Asbjørn Lunaas
Stein Hoseth

Mona Teigen

	

Johnny Stenshagen
Magne Enger



Matias Vinje

	

Mona Teigen

Per Otto Aursand


Kim Rune Grannes

Dårlig friksjon – behov for å måle
polering av steinmaterialer



Arnhild Ulvik

15:35

Hvordan teste rejuvenatorer



Thomas Haukli Fiske

16:00

Avslutning
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Påmelding NAMet 2022
Radisson BLU Scandinavia Hotel, Oslo, 23. mars
Påmeldingsfrist: Fredag 4. mars 2022

For påmelding – se skjema på
www.norskasfaltforening.no
 DELTAKERAVGIFT
 Pris for medlemmer: Kr 2590 inkludert lunsj og kaffe.
 Pris for ikke-medlemmer: kr 3590 inklinkludert lunsj og kaffe.
 Påmeldingen er bindende. B
 ekreftelse og faktura vil bli sendt til deltakerne.
 PÅMELDING
 Elektronisk påmeldingskjema finner du på www.norskasfaltforening.no
Husk å oppgi fakturaadresse og om faktura må merkes.
 ADRESSE FOR SEMINARET
 Radisson BLU Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo
 www.radissonblu.com/no/scandinaviahotell-oslo

 Overnatting bookes på egen hånd, evtentuelt
kontakt Radisson BLU Scandinavia Hotel
 Telefon: +47 23 29 30 00
 E-post: info.scandinavia.oslo@radissonblu.com

 For mer informasjon eller spørsmål,
kontakt Norsk Asfaltforening:
 E-post: post@norskasfaltforening.no
 Telefon: 67 10 10 90, valg 2

Fjordveien 3, 1363 Høvik
Tlf.: +47 67 10 10 90
E-post: post@norskasfaltforening.no
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