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Rutiner/kontroll – overtakelse av nye veganlegg til kommunal 

drift/vedlikehold. 
 

 

 

TRAU. 

 

Steinoppbygging: 

 

 Lagvis m/valsing 

 

 Topplag: Valsing 3 overfarter med vibrasjon + 3 overfarter uten vibrasjon ihht N200. 

Trauoverflaten skal etter valsing være porøs og vanngjennomtrengende. 

 

Forsterkningslag: 

 

 Fraksjon 20 – 120mm 

 Tykkelse ≥ 200mm 

 Valsing. 3 overfarter med vibrasjon og 3 overfarter uten vibrasjon ihht N200. 

 

 

Bærelag: 

 

 Fk 0 – 32mm T1,  t = 100mm 

 Valsing som ovenfor. 

 

Klargjøring for asfalt: 

 

 Det skal alltid fortannes  i overgang mellom ny og gammel asfalt. 

Fortanning skal ha en bredde på min. 0,5m og være fri for smuss og lignende. 

Fortanning skal alltid limes. 

 

Entreprenør skal i rapports-form, dokumentere hvilke lag som er komprimert med dato, 

valseutstyr og  overfarter. 

Kommunen skal kontaktes for kontroll før forsterkningslag, før bærelag og før asfaltering. 

Ved kontroll skal kommunens kontrollør fylle ut eget skjema, som i godkjent stand, danner 

grunnlaget for overtakelsesprotokoll. 
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ASFALTERING. 

 

Krav til utlegging av asfalt: 

 

 Dekket skal legges ut slik at separasjon i masser unngås. Overflaten skal være jevn. 

Skjøter skal ha samme levetid som det øvrige dekket. 

 Temperatur utlegging:  

AGB  min. 120 gr.  

AB min. 130 gr. 

 Dersom det er regn, lav temperatur eller andre forhold som kan ha innvirkning på 

kvalitet, skal entreprenør selv vurdere om det er forsvarlig å legge asfalt. 

 Dekket skal valses umiddelbart etter utlegging slik at hulromsprosenten målt i 

ferdig dekke, tilfredstiller kravene til den enkelte dekketype. 

 Det skal ikke forekomme sprekker, hull, åpne partier eller «steinreir» i ferdig dekke. 

 Langs- eller tverrgående svanker eller valker skal ikke forekomme. 

 Skjøter og kantavslutninger skal være godt komprimert, tette, jevne og uten 

sprekker. 

 Legging av asfalt mot kantstein, overganger og lignende skal være ihht. krav til 

universell utforming. 

 Kumramme skal være i plan med topp asfalt. Krav +3 - ÷ 6 mm. 

 Gatesluk 15-20mm under topp asfalt. Nedsenkning min. ø 1 meter. 

 Kumlokk og gatesluker skal tildekkes under utlegging. 

Asfalt på kumlokk og i gatesluker skal fjernes. 

 Hulromskrav:  

AGB tykkelse > 80 kg/m2         2 – 7 % 

AB tykkelse > 80 kg/m2            2 – 7 % 

 Ved avvik på over 8% vil det hvert tilfelle vurderes om det skal asfalteres på nytt.  

 

 

Asfaltprøver: 

 

 Rettet prøvetaking. Min. 2 boreprøver pr. 50 meter. Boreprøve skal ha en min. 

diameter på 100mm. 

 Karmøy kommune skal påvise sted(er) for prøvetaking. 

 Utbygger/entreprenør skal foreta og sende inn asfaltprøver til nøytralt 

laboratorium.  

 Prøvetaking og analyser skal i sin helhet bekostes av utbygger/entreprenør. 
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