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Utvikling av asfaltkontrakter
Asfaltdagen 2004
Utvikling av asfaltkontrakter

Knut Søraas             Director General Eurobitume 2003-2008 
Strukturendring i asfaltbransjen: 

Hvordan ser bransjen ut om 10 år?j
Om norsk vei-forvaltning

“Leverandorene er kompetente, deres kunnskaper er under-Leverandorene er kompetente, deres kunnskaper er under
utnyttet. Nye produkter og tenkning trengs”

“Optimalisering må skje pa et hoyere niva:p g j p y
Geografisk, over tid, konstruksjon og vedlikehold sees i 
sammenheng, kostnader og behov til brukere og omgivelser
tas mer hensyn til”

“Konkurransen utvides til å omfatte helt andre ting enn
utforelse av en oppskrift til lavest mulig pris.”
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Sporkontrakten av 2005
Tildeling etter sporgaranti / årskostnad
Sporkontrakten av 2005

Reklamasjonsperiode
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Sporkontrakten av 2005
Sporutvikling og oppgjør
Sporkontrakten av 2005

«Beregningene gir 
dekkelevetider mht. 
sporutvikling på 40 år 
ll D leller mer. Dette er langt 

ut over det som er 
beregnet forventet 
l tidlevetid.» 

«EN har garantert 16 mm 
spor i slutten av reklama-
sjonsperioden og dette gir 
en forventet levetid lik 7 år. 
Måli i li jMålinger viser en rettlinjet 
spor-utvikling med levetid 
lik 14 og 12 år.»
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Utvikling av asfaltkontrakter
Sporkontrakten av 2005
Utvikling av asfaltkontrakter

● Utlyst  2005 – 2013        oppgjør 2009 -2018
● 25 kontrakter tilsammen 150  294  453,75 kroner                 

regioner midt-sør-østregioner  midt sør øst

● Hittil  15 kontrakter helt eller delvis oppgjort  2009 – 2014
Samlet kontraktsbeløp 65 973 541 kroner– Samlet kontraktsbeløp 65  973  541  kroner

– Samlet bonus                13  708  842  kroner
– Samlet trekk                   5  454  447  kroner

● Oppgjør av 15 kontrakter helt eller delvis  2015 – 2018
– Samlet kontraktsbeløp 84 320 912 kronerSamlet kontraktsbeløp 84  320  912  kroner
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Utvikling av asfaltkontrakter
Sporkontrakten av 2005 - konklusjon
Utvikling av asfaltkontrakter

● Funksjonskontrakten av 2005 lagt vekk, fungerte ikke  
tilfredsstillende (sporprognose, oppgjørstidspunkt, 
underliggende lag, krevende oppfølging over en årrekke)

● I funksjonskontraktene er det lagt noen meget gode dekker 
med svært lang levetid 

● Både EN og BH har tjent penger !● Både EN og BH har tjent penger !
● Vegvesenet kan kritiseres for urealistisk byggherrestrategi
● Entreprenørene etterspør funksjonskontrakter,                  

får utnyttet sin fagkunnskapfår utnyttet sin fagkunnskap,                                          
yter ekstra både med teknologi og håndverk 

● Byggherren mener også at denne kontraktstypen er viktig 
for utvikling av asfaltfaget og for å produsere enda bedrefor utvikling av asfaltfaget, og for å produsere enda bedre 
vegdekker
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Utvikling av asfaltkontrakter
Både resept og funksjon !
Utvikling av asfaltkontrakter

Reseptbaserte 
kontrakter

Funksjons-
kontrakterkontrakter kontrakter
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Utvikling av asfaltkontrakter
Gulrot og/eller piskGulrot og/eller pisk

Utvikling av asfaltkontrakter

BEHOV FOR Å UTVIKLE FLERE BONUSORDNINGER!
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Utvikling av asfaltkontrakter
Idéverksted – tidsperspektiv 3 år
Utvikling av asfaltkontrakter

● lage kontraktsforslag og prøve ut fortløpende 2015-2016-
2017-

● utvikle idéer og generere nye idéerutvikle idéer og generere nye idéer
● Levere forslag til vegvesenets kontraktsmaler

involvere entreprenører gjennom EBA● involvere entreprenører gjennom EBA
● bilaterale møter med hver entreprenør
● tett samarbeid med Vegdirektoratet og øvrige regioner
● utmerket samspill med Varige Veger
● ledes av Geir Berntsen, dekkeprosj
● rådgiver Roar Telle VTI● rådgiver Roar Telle, VTI 
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Utvikling av asfaltkontrakter
Mål for kontraktsutvikling
Utvikling av asfaltkontrakter

Resultatmål
● forbedre eksisterende reseptkontrakter
● nye funksjonskontrakter som vektlegger kvaliteten for● nye funksjonskontrakter som vektlegger kvaliteten for 

asfaltdekkene og ikke til underliggende lag
● kontrakter med funksjonskrav skal gjøres opp tidlig

Gevinstmål
● Sette BH i stand til å bestille vegdekker slik at vi får levert 

åde beste vegdekkene med lavest årskostnad
● Sørge for at EN velger å gjennomføre kontraktene med 

utførelse i samsvar med beste praksis
● Stimulere til innovasjon og vektlegging av godt håndverk i 

asfaltbransjen, bidra til kompetente EN, og et forutsigbart 
marked med konkurranse og sunn økonomi
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Utvikling av asfaltkontrakter
Resept / funksjon
Utvikling av asfaltkontrakter
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Konkurranse-
grunnlag

Krav 1
Egenskap

Krav n
Egenskap

Egenskap

Krav 2
U f l

Krav m
U f lUtførelse

Hulrom

Utførelse

Prall Dag-
skjøter Deform. 

WheelTrack

Ini-spor Ini-
jevnhet
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Utvikling av asfaltkontrakter
Noen tanker
Utvikling av asfaltkontrakter

● å utvikle en ny mal for funksjonskontrakter basert på 
egenskapskrav og med et tidlig oppgjørstidspunkt. 

● videreutvikle reseptkontrakter bl.a. ved å vurdere hvilkevidereutvikle reseptkontrakter bl.a. ved å vurdere hvilke 
utførelsesparametere det er hensiktsmessig å sette krav til, 
og bonusmekanismer

● vurdere konsekvensene av initialspor● vurdere konsekvensene av initialspor
● utnytte muligheter i N200 (HB018), kjent kunnskap om 

asfaltteknologi, ny kunnskap fra Varige Veger
● se på tildelingskriterier bl a to konvolutt● se på tildelingskriterier bl.a. to-konvolutt
● utnytte kunnskap fra sporutviklingskontraktene             

(bl.a. massespesifikasjoner,  effekten overhøyde i spor)
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Wheel Track Test –
motstand mot permanent deformasjonp j
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Utvikling av asfaltkontrakter
Ringanalyse Wheel Track rv 25 i 2014 
Utvikling av asfaltkontrakter

Kjell Tore j
Taraldlien
og Magne Enger 
å T ilpå Trysilvegen
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Utvikling av asfaltkontrakter
Ringanalyse Wheel Track 2014
Utvikling av asfaltkontrakter

14,00 %

16,00 % Middelverdi: 11,6 %
Standardavvik: 2,0 % 

10,00 %

12,00 %

RD
ai

r %
)

6,00 %

8,00 %

or
m

as
jo

n 
(P

R

2,00 %

4,00 %

D
ef

o

0,00 %

Statens vegvesenVDI Infratest VDI Cooper LMK NCC 1) NTNU

16
29.01.2015 Asfaltdagen 2015 - Torgrim Dahl

1) feil med utstyret



Utvikling av asfaltkontrakter
Prøvekjøre nye kontraktsbestemmelser 2015
Utvikling av asfaltkontrakter

● Krav til motstand mot varig deformasjon
● Ref. håndbok N200
● Settes inn i 4 kontrakter Region øst● Settes inn i 4 kontrakter Region øst
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Utvikling av asfaltkontrakter
Wheel Track i 2015
Utvikling av asfaltkontrakter

● Østfold E6 Halmstad-Torbjørnsrød 6 km 
● Nord-Østerdal rv 3 Nystumoen – Lonåsen 7,5 km
● rv 25 Løbergsmoen - Finstad 5 5 km bindlag og slitelag● rv 25 Løbergsmoen Finstad 5,5 km bindlag og slitelag
● Oslo E6/E18, entr velger masse
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Utvikling av asfaltkontrakter
Prøve  på ny kontraktsbestemmelse 2015
Utvikling av asfaltkontrakter

åEksempel på ny kravmodul 
(kontraktsbestemmelse) 

Deformasjonsmotstand 
med bonus for Wheel  Track
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Utvikling av asfaltkontrakter
Fra Ska til SMA  (Stone Mastic Asphalt)
Utvikling av asfaltkontrakter

• større andel grove 
materialer gir øktmaterialer gir økt 
slitasjemotstand

• større deformasjons-
motstand

Bindemiddel - 6,3 %

motstand
• grov overflatestruktur
• mindre separasjons-

fi li Sk ?ømfintlig enn Ska?
• vanlig brukt i andre land!

NB! Begge materialer er i hht. NS-
EN 13108-5, Skjelettasfalt (SMA)
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Utvikling av asfaltkontrakter
SMA i 4 kontrakter 2015
Utvikling av asfaltkontrakter

● Østfold E6 Åvangen – Akershus gr 1605 m
● Akershus E6 Assurtjern–Oslo gr 3296 m i to kjørefelt nordg
● Nord-Østedal rv 3 Steimoen – Bergerønningen 2000 m● Nord Østedal rv 3 Steimoen Bergerønningen 2000 m
● Glåmdalen E16 ny motorveg Slobrua – Fulu 830 m alle 

kjørefelt og rv 2 Raustadmyra- Roverud 1950 m
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Utvikling av asfaltkontrakter
Ønsker innspill/kommentarer
Utvikling av asfaltkontrakter

Skal vi lykkes med kontraktene er det avgjørende  
at entreprenørene er interessert. Kontraktene

– må gi muligheter for ekstra fortjenestemå gi muligheter for ekstra fortjeneste
– må kunne utnytte faglig kompetanse i bedriften
– må bidra til faglig utvikling i bedriften

Både entreprenør og byggherre bør ha som felles mål å 
legge asfalt med riktig kvalitet og benytte til en hver tid gg g g y
beste praksis innenfor faget !

Nye kontrakter må fungere slik at beste praksis erNye kontrakter må fungere slik at beste praksis er 
lønnsomt for både entreprenør og byggherre !
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Gulrot for Varige Vegdekker !

Asfaltdagen 2015 - Torgrim Dahl
23


