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Erfaringer pr 2011

Statens vegvesen har høstet en del erfaringer g g
i en periode på vel 10 år.

Det er mulig å få resultater som gir akseptabel 
kvalitet og levetid på asfaltdekker lagt medkvalitet og levetid på asfaltdekker lagt med 
lavere temperatur.

Disse viser også en økt risiko for kvalitetsbrist.g



2012

Oppfordring til å foreslå egnede strekninger iOppfordring til å foreslå egnede strekninger i 
samhandlingsprosessen
Ingen spesielle stoffer i produksjon eller 
utlegging utover vann og det som er angitt i gg g g g
materialkravene for asfalten



Entreprenøren kanEntreprenøren kan 
benytte en 
framstillingsmåteframstillingsmåte
med bruk av 
skummet bitumen 
som muliggjør laveresom muliggjør lavere 
produksjonstemperatur.



2012

Oppfordring til å foreslå egnede strekninger iOppfordring til å foreslå egnede strekninger i 
samhandlingsprosessen
Ingen spesielle stoffer i produksjon eller 
utlegging utover vann og det som er angitt i gg g g g
materialkravene for asfalten
F i j ld d k til i h tFor øvrig gjelder de samme krav til varighet og 
kvalitet, herunder materialer og utførelse



20122012

Noen få tusen tonnNoen få tusen tonn



2013

Vegdirektoratet vurderer nærmere tiltak somVegdirektoratet vurderer nærmere tiltak som 
kan stimulere til økt bruk av LTA: 
• økt vektlegging av helseforhold i mal for• økt vektlegging av helseforhold i mal for 

SHA-plan 
h l k til i i t t• opphevelse av krav til minimumstemperatur 

• bonusordninger for dokumenterte lave 
temperaturer ved utlegging 

• opprette et samarbeidsforum for fagmiljøet opp ette et sa a be ds o u o ag jøet



2013
Bonus for å oppnå ønskede resultater 

- Et midlertidig tiltak for å stimulere til- Et midlertidig tiltak for å stimulere til 
investeringer i kompetanse og utstyr,
og for å ta i bruk produksjonsmetoden

- Forankret i et ønske om å være pådriver 
f å å b d b id iljfor å oppnå bedre arbeidsmiljø



Det utbetales bonus på 30 kr pr tonnDet utbetales bonus på 30 kr pr tonn
for faktisk lagt asfalt
produsert etter denne metode
uten tilsetting av nye kjemikalier,g y j ,
og som produseres ved temperatur
minst 25 °C lavere enn normal temperaturminst 25 C lavere enn normal temperatur
for samme asfaltmasse
iht. framlagt arbeidsresept.





20132013
1000 tonn

L i käi 105Lemminkäinen 105
NCC Roads 134NCC Roads   134
Veidekke 96
Skanska 3

338338



De generelle erfaringer er gode så langtDe generelle erfaringer er gode så langt. 

Ikke forsvarlig å trekke konklusjoner om 
kvalitet så tidlig.g

Erfaringene med forståelsen av kontrakteneErfaringene med forståelsen av kontraktene 
er delte.

Tilbakemeldinger fra entreprenørene er ikkeTilbakemeldinger fra entreprenørene er ikke 
entydige.



2014

Bonusordningen videreføres


