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NAMet 

NAMet, ny metodegruppe i Norsk Asfaltforening, 
som skal arbeide for lik og pålitelig analysering av 
asfaltmasse, asfaltdekke og råvarer til asfalt-
produksjon, gjennom erfaringsutveksling og 
ringanalyser. 
 
Gode og sikre analysemetoder er en forutsetning 
for å videreutvikle asfaltkontrakter. 



Formål: 
 
Faggruppe under Norsk Asfaltforening som 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 følge med på standardiseringsarbeidet og 
arbeide for at de europeiske metodene utføres på en god måte 
gjennom en felles forståelse for hvordan metodene skal utføres. 
  
Faggruppen skal arbeide for lik og tilfredsstillende kalibrering og 
kontroll av utstyr som benyttes til måling og analysering. 
 



Årsak til at opprettelse skjer nå: 
 
Statens vegvesen, region øst, har et prosjekt «Videreutvikling  
av asfaltkontrakter» hvor det blant annet er satt krav  
og bonus/trekk til asfaltdekkets deformasjonsmotstand målt ved 
Wheel Track Test ved Statens vegvesens laboratorium. 
 
Det er da viktig at entreprenørene vet hvordan egne resultat 
samsvarer med byggherrens resultat. Det ble derfor igangsatt 
ringanalyser for å teste resultater fra ulike laboratorier. 
 
De som utfører Wheel Track Testen kom sammen for å 
diskutere hvordan metoden følges, hvordan utstyret sjekkes og 
justeres med mer.  



Styringsgruppe 
Leder: Roar Telle 

Arbeidsgruppe 
Bindemidler 

Leder: Torbjørn Jørgensen 

Arbeidsgruppe 
Steinmaterialer  

Leder: Mona Teigen 

Arbeidsgruppe 
Asfaltmasse & Asfaltdekke 

Leder: Stein Hoseth 

ORGANISERING AV NAMet 

Faggruppen ledes av en gruppe på 3 til 6 personer som velges av styret 
i Norsk Asfaltforening.  
 
I arbeidsgruppene inviteres alle som utfører analyser til å delta 



De som utfører analysearbeid har behov for 
å komme sammen for å diskutere problemer 
og utfordringer (faglig styrking) 
 
Mange utfordringer å arbeide med fremover: 
Prall metoden for sporslitasje 
Bestandighetstest for vannømfintlighet 
 
Unngå konflikter på grunn av metoder  
(måling av hulrom i borkjerner, mm.) 



Oppsummering NAMet: 
 
Styrking av fagmiljøet 
 
Kvalitetssikring av analysearbeidet 
 
Muliggjøre nye kontraktsformer 
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