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Forord
Foreningen Asfalt og Veiservices (FAV) tekniske utvalg etablerte høsten 2010
prosjektet «LTA 2011» for å prøve ut ulike teknikker for å produsere asfalt ved lavere
temperatur.
Bakgrunn for oppstarten var økt oppmerksomhet på bitumenrøyk og en mulig negativ
effekt på asfaltarbeidernes helse.
IARC (International Agency for Research on Cancer) hadde kommet med sin
sluttrapport vedrørende undersøkelse av sammenhengen mellom eksponering for
asfaltrøyk og lungekreft. Det viste seg at den økte forekomsten av lungekreft som var
påvist i 2001 skyldtes to faktorer: tobakksrøyking og tidligere eksponering for tjære.
Tjære har ikke vært i bruk i asfalt i Norge siden 60-tallet. Selv om man ikke har
kunnet påvise noen økt risiko for lungekreft, anbefaler IARC at man fortsatt skal
arbeide for å redusere eksponeringene for bitumen både med hensyn til inhalasjon
av asfaltrøyk og unngå å få bitumen på huden.
Arbeidstilsynet hadde i sitt prosjekt kartlegging av yrkesrelatert KOLS (Kronisk
Obstruktiv Lungesykdom) valgt ut asfaltbransjen, som en av seks bransjer, for
oppfølging av arbeidsmiljø med hensyn på lungesykdommer.
Reduksjon av produksjonstemperaturen for asfalt vil gi en sterk reduksjon i
eksponeringen for bitumenrøyk. En teknikk for å produsere asfalt ved lavere
temperatur var presentert av Shell og Kolo Veidekke i 2000 og benyttet i Norge i
perioden 2001-2004. I 2010 var mange ulike teknikker for å produsere lavtemperaturasfalt kjent.
FAV tar initiativ til prosjektet «LTA 2011» i samarbeid med Statens vegvesen,
Arbeidstilsynet, STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt), NHO og LO. Prosjektet får
økonomisk støtte fra NHOs arbeidsmiljøfond.
I tillegg til reduksjon i asfaltrøyk vil lavere produksjonstemperatur for asfalt gi redusert
utslipp av klimagasser. Reduksjon i energiforbruk og klimagassutslipp er et av FAVs
satsingsområder. Blant annet gjennom deltakelse i prosjektet «Klimaveien»
Foreningen Asfalt og Veiservice (FAV) har senere blitt overført til EBA (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg)
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1. Innledning
FAV hadde en målsetning om at flest mulig av medlemsbedriftene skulle delta aktivt i
prosjektet «LTA 2011» med egne forsøksstrekninger.
Målsetningen med prosjektet var tredelt:
1) Redusere utslipp av bitumenrøyk for å bedre arbeidsmiljøet.
2) Unngå at asfaltmassen ble tyngre å arbeide med for å unngå økte
belastningsskader.
3) Oppnå samme egenskaper og levetid på asfaltdekkene som for tradisjonell
varmprodusert asfalt.
STAMI utarbeidet måleprogram for kartlegging av kjemisk arbeidsmiljø (bitumenrøyk)
og ergonomi.
FAV tekniske utvalg utarbeidet måleprogram for asfalts egenskaper.
Fem bedrifter, Veidekke Industri, NCC Roads, Lemminkäinen Norge, Nordasfalt og
Oslo Vei deltok med til sammen 11 forsøksstrekninger med 6 ulike lavtemperaturteknikker.

2. Organisering av prosjektet

Samarbeidsprosjekt ledet av Foreningen for Asfalt og Veiservice (FAV) med
deltakelse fra FAV’s medlemsbedrifter, Statens vegvesen, Statens
arbeidsmiljøinstitutt, Nynas, Veiteknisk Institutt og LO (Kontaktutvalg for
asfaltarbeidere).
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3. Lavtemperaturteknikker
Det er de senere årene utviklet mange ulike teknikker for å kunne redusere
temperaturen på asfalt. Formålet er å bedre bearbeidbarheten til asfaltmassen slik at
denne kan legges ut og kompakteres ved en lavere temperatur enn normal
varmblandet asfalt. De ulike teknikkene gir mulighet for temperaturreduksjon fra 20 –
60 oC.
Tidligere undersøkelser viser at mengden asfaltrøyk halveres ved en temperaturreduksjon på 10 – 15 oC.
Teknikkene deles ofte i følgende hovedgrupper:
- Skumming av bitumen
- Kjemikalier som ikke endrer bindemiddelets viskositet
- Kjemikalier som modifiserer bindemidlet (blant annet voks)
eller kombinasjon av disse teknikkene.

Figur 3.1.: H.C.A. Brandt & P.C. de Groot: A Laboratory Rig for Studying Aspects of Workers
Exposure to Bitumen Fumes. American Industrial Hygiene Association Journal 60: 182-190 (1999).

4. Forsøk med LTA-masser 2011
Intensjoner som ble lagt til grunn for forsøkene var en temperaturreduksjon for LTAmassen sammenliknet med referansemassen (ordinær varmblandet asfalt) på 30 oC.
LTA-massen og referansemassen skulle ha samme sammensetning, med eventuelt
unntak for tilsetningsstoff for å kunne produsere ved lavere temperatur. Det vil si at
LTA-massen og referansen har samme bindemiddeltype og innhold, samme
steinmaterialer og kornfordeling.
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Det ble forventet at kvalitet og levetid for asfaltdekke er det samme for LTA-dekket og
referansedekke under forutsetning av at det legges under like forhold og
kompakteres til samme hulrom.
På grunn av lavere produksjonstemperatur vil bindemidlet i lavtemperaturasfalten
herdes noe mindre enn i ordinær varmasfalt. Derfor vil lavtemperaturasfalten ha et
noe mykere bindemiddel enn referansen. Det kan gi litt lavere initiell deformasjonsmotstand for lavtemperaturasfalten.
En beskrivelse av de enkelte teknikker og massetyper følger:
Lavtemperaturteknikker basert på tilsetningsstoffer:
Cecabase RT (benyttet av Nordasfalt og Lemminkäinen). Overflateaktivt stoff som
tillater senkning av produksjonstemperaturen med opp til 40 oC. Påvirker ikke
bindemiddelets viskositet. Fungerer også som vedheftsmiddel. Dosering 0,2% til
0,5% av bindemiddelmengden. Tilsettes gjennom amindoseringsanlegget på
asfaltfabrikken.
Rediset WMX (benyttet av Veidekke). Kombinasjon av overflateaktivt stoff og voks.
Tillater en senkning av produksjonstemperaturen med opp til 40 oC. Påvirker
bindemiddelets viskositet i noen grad. Skal derfor gi et lite bidrag til bedre motstand
mot deformasjon. Fungerer også som vedheftsmiddel. Leveres i form av pellets som
ble tilsatt i bitumentanken hvor det ble rundpumpet over tid for å oppnå god blanding.
Dosering 1 til 2% av bindemiddelmengden (2 til 3% dersom en ønsker økt
bearbeidbarhet ved håndlegging).
Sasobit (benyttet av Oslo Vei). Syntetisk voks som tillater senkning av temperaturen
med opp til 30 oC. Voksen gir en modifisering som påvirker bindemiddelets
egenskaper. Det kan derfor være aktuelt å benyttet et annet basisbitumen for å
korrigere for endringene. Det ble gjort i dette prosjektet. Fungerer ikke som vedheftsmiddel. Dosering 3 % av bindemiddelet. Blandes inn på bitumentank med
rundpumping eller røreverk.
Lavtemperaturteknikker basert på skummingsteknikker:
Skummingsteknikker krever investeringer i utstyr for skumming av bitumen på
asfaltfabrikken.
WAM-Foam (benyttet av Veidekke). Metoden går ut på å blande steinmaterialet med
myk bindemiddel og deretter skumme inn et hardt bindemiddel. Bindemiddelgraden i
ferdig asfaltmasse avgjøres av mengdeforhold mellom den myke og harde
bindemiddelkomponenten. Vedheftsmiddel tilsettes i det myke bindemidlet. Metoden
tillater senkning i temperaturen med opp til 45 oC.
Green Asphalt (benyttet av NCC). Bindemidlet skummes og blandes med
steinmaterialet før tilsetting av filler. Tilsetning av kaldt asfaltgranulat benyttes til å
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senke temperaturen på massen. Produksjonstemperaturen kan senkes med opp til
40 oC. Vedheftsmiddel tilsettes bindemidlet.
LMK foam (benyttes av Lemminkäinen). Bindemidlet skummes før tilsetning i
massen, for øvrig som konvensjonell blanding. Produksjonstemperaturen kan senkes
med opp til 40 oC. Vedheftsmiddel tilsettes bindemidlet.

Tabell 4.1.: Forsøksstrekninger

Entreprenør
Veidekke
Veidekke
Veidekke
NCC

LTARef-masse
strekning Bitumen
LTA 1-1
Ab11
70/100
LTA 1-2
Ab11
70/100
LTA 1-3
Agb11
160/220
LTA 2-1

NCC

LTA 2-2

Lemminkäinen

LTA 3-1

Lemminkäinen

LTA 3-2

Lemminkäinen

LTA 3-3

Lemminkäinen

LTA 3-4

Nordasfalt

LTA 4-1

Oslo Vei

LTA 5-1

Fylke (kommune) / Sted
Veg
Akershus (Ski) / Skoglia
KV7040
Akershus (Ski) / Skoglia
KV7040
S-Trøndelag / Vinjeøra
EV39

1)

LTA-masse
Rediset WMX
WAM
WAM

Agb11
160/220
8 % gjenbruk
Ab16
70/100
10 %
gjenbruk
Ab11
70/100
Ab11
160/220
Agb11
160/220

Green Asphalt
8 % gjenbruk

Møre og Romsdal / Ålesund
FV658

Green Asphalt
30 % gjenbruk

V-Agder / Høie - Stemmen
RV9

Cecabase RT

Vestfold / Horten
FV310
Vestfold / Horten
FV310
Telemark / Valebøv.
FV44

Agb11
160/220
Ab16
70/100
Ab11
70/100
m/forvarmet
gjenbruk

LMK skum

Cecabase RT
LMK skum

Cecabase RT
160/220 Sasobit
m/forvarmet
gjenbruk

Telemark / Valebøv
FV44
Nordland / Mjønes Øst
RV80
Akershus / Løken i Høland
FV115

Lengde
[m]

Leggedato

Skiltet
hastighet

ÅDT

767

24/8-11

50

5700

723

26/8-11

50

5700

1190

21/9-11

80

743

851

6/7-11

80

1700

955

1/9-11

70

3482

935

29/6-11

80

8984

863

29/6-11

80

9000

1247

7/9-11

80

650

1822

8/9-11

80

650

861

15/6-11

80

3300

1035

8/6-11

60

4500

Samme bindemiddel som referansen dersom annet ikke er oppgitt
2) Trafikkmengde (Årsdøgntrafikk)
1)

5. Resultater fra målinger og analyser utført i forbindelse med
produksjon og utlegging i 2011.
Dette kapitlet er i stor grad en kopi av det som ble rapportert 2012 «Delprosjekt
Asfaltkvalitet» utarbeidet av Ragnar Bragstad, Veiteknisk Institutt.
Det henvises til den utgaven av håndbok 018 som gjaldt i 2011. Senere versjoner av
håndboken (som har skiftet nummer til N200) kan ha andre bestemmelser.
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2)

Temperatur
Tabell 5.1 viser gjennomsnittlig oppgitt produksjonstemperatur og
utleggingstemperatur sammen med utleggingstemperaturer målt av STAMI i
forbindelse med miljøoppfølgingen. Den ønskede temperatursenkningen synes
oppnådd.
Tabell 5.1. Produksjons- og utleggingstemperatur
Oppgitt produksjonstemperatur, °C
Oppgitt utleggingstemperatur, °C
Utleggingstemperatur målt av STAMI, °C

Referanse
161
156
154

LTA
130
127
126

Differanse
31
29
28

I Figur 5.1 nedenfor er det angitt leggetemperaturer for de ulike referansemassene
sammen med krav. De gule stolpene er de oppgitte verdiene fra entreprenør ved
leggingen og de røde markørene angir henholdsvis maksimal, gjennomsnittlig og
minimal temperatur målt med IR-måler av STAMI i forbindelse med utlegging av
referansemasser. De svarte markørene viser krav til minimum produksjonstemperatur og minimum utleggingstemperatur i henhold til Statens vegvesens
håndbok 018. Siden LTA 1-1 og 1-2 har samme referansemasse utførte STAMI bare
miljømåling på referansen til LTA 1-1.
Som figuren viser ligger gjennomsnittlig utleggingstemperatur fra 5 til 25 °C over
minimum produksjonstemperatur, og bare LTA 5-1 har noen målinger opptil 10 °C
under nedre utleggingstemperatur.
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Figur 5.1.: Leggetemperatur og krav for referansemassene

I Figur 5.2 nedenfor er det angitt leggetemperaturer for LTA-massene sammen med
krav. De grønne stolpene er de oppgitte verdiene fra entreprenør ved leggingen og
de blå markørene angir henholdsvis maksimal, gjennomsnittlig og minimal
temperatur målt med IR-måler av STAMI i forbindelse med utlegging av LTA-masser.
De svarte markørene viser krav til minimum produksjonstemperatur og minimum
utleggingstemperatur i henhold til håndbok 018.
Seks av LTA-dekkene har gjennomsnittlig leggetemperatur over nedre
utleggingstemperatur og de fem med snittemperatur under varierer fra 1 til 8 °C
under.
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Figur 5.2.: Leggetemperturer og krav for LTA-massene

Hulrom
Tabell 5.2 viser at gjennomsnittlig hulrom for referansemassene ligger høyere enn for
tilsvarende LTA-masse både for laboratoriestampede prøver og for borkjerner tatt ut
på veg. Ved sammenligning av hvert par med henholdsvis LTA- og referansemasse
kommer også referansemassen ut med flest tilfeller hvor den har høyest hulrom.
Figur 5.3 viser enkeltresultater, og tar man i betraktning at LTA 3-3 og 3-4 er samme
dekke ser man hvilken variasjon man må regne med. Det er derfor ingen signifikant
forskjell mellom referanse- og LTA-strekning mht. hulrom.

Tabell 5.2.: Gjennomsnittlig hulrom og antall tilfeller der en variant er høyere enn den andre

Gjennomsnittlig hulrom [%]
Antall høyest hulrom *)

Laboratoriestampede
prøver
Referanse
LTA-masse
2.7
2.6
6
3

Borkjerner fra felt
Referanse
3.6
7

LTA-dekke
3.3
4

*) Summen av antallet med høyest hulrom for laboratoriestampede prøver blir ikke 11 pga. en manglende
verdi og ett tilfelle av sammenfallende verdi

Figur 5.3 og Figur 5.4 viser enkeltresultater for hulrom bestemt på henholdsvis
Marshallklosser stampet i laboratoriet og borkjerner fra feltforsøkene.
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I Statens vegvesens håndbok 018, Vegbygging (Statens vegvesen, 2011), er kravet
til hulrom for laboratoriestampede prøver for Ab11 mellom 2,0 og 5,5 % (2,5 til 5,5 %
for ÅDT >5000) og for Agb 11 mellom 2,0 og 6,0 %. For borkjerner fra vei er kravet
mellom 2 og 5 % for begge massetyper. En del laboratorieprøver er blitt for tette, dvs
under 2,0 %. Prøvene fra felt er ikke fullt så tette, men til gjengjeld har noen blitt for
åpne. For forsøkets del har det lite å si da det er jevnt fordelt mellom referanse og
LTA-masse.
6

5

Hulrom [%]

4

3

Referanse Lab

2

LTA-masse
Lab

1

0
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Ab11 Ab11 Agb11 Agb11 Ab16 Ab11 Ab11 Agb11 Agb11 Ab16 Ab11

Figur 5.3.: Hulrom i laboratoriestampede prøver
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Figur 5.4.: Hulrom i prøver fra felt

Wheel track test
Figur 5.1 nedenfor viser resultatene fra wheel track-kjøringen i form av % spor i
forhold til prøvetykkelsen etter 10 000 sykler (20 000 passeringer). De røde og blå
seriene er resultater for prøver tillaget i laboratoriet og de grønne og fiolette er for
borkjerner med diameter 200 mm tatt ut på veien. Prøve 2-2 fra felt er kjørt vått i
Hamburg wheel track pga. problemer med å bygge prøvene inn i wheel track for tørr
prøving.
Sammenligner man resultatene med foreslåtte krav til prøver fra vei i Håndbok 018
så er det bare LTA-dekket i LTA1-2 og laboratorietillaget prøve for referansen i LTA
2-1 som ligger innenfor. Fire strekninger har så lav ÅDT at det ikke er foreslått krav til
deformasjonsmotstand målt med wheel track.
Bortsett fra dekkeprøvene fra LTA1-1, LTA1-3 og både laboratorie- og dekkeprøvene
for begge LTA 2-massene er resultatene for referansene og LTA-massene å regne
som like. Faktorer som kan spille inn er økt variasjon i resultater for utborede prøver
samt at LTA 2-2 inneholder 30 % gjenbruk mens referansen inneholder 10 %. For
LTA 2-1 og 2-2 var det også en del problemer i forbindelse med wheel track
testingen, bl.a. måtte LTA 2-1 for borkjerner fra ferdig dekke avbrytes fordi 20 mm
spor ble nådd før 10 000 sykler. Det gjaldt både referanse- og LTA-dekke.
12

45

35

Kjørt i vann (Hamburg
wheel track)

% spor i forhold til prøvetykkelsen

40

30
25
20
15

Referanse - lab
LTA-masse - lab
Referanse - felt
LTA-masse - felt

10
5
0
LTA 1-1 LTA 1-2 LTA 1-3 LTA 2-1 LTA 2-2 LTA 3-1 LTA 3-2 LTA 3-3 LTA 3-4 LTA 4-1 LTA 5-1

Figur 5.1.: Wheel track resultater: Laboratorietillagede prøver og prøver fra felt

Initialspor/-jevnhet
Tabell 5.3 viser gjennomsnittlig 90/10-verdi og gjennomsnittsverdi for initialspor og jevnhet for referanse- og LTA-dekkene. Figur 5.6 og Figur 5.7 viser enkeltresultater
for initialspor presentert som henholdsvis 90/10-verdi og gjennomsnittlig spordybde.
En ser av figurene at det er 1 mm forskjell i initialspor mellom referansen for LTA 3-3
og 3-4 som er identiske masser, så er det ingen signifikant forskjell i resultatene.
Generelt ligger mange av dekkene opp mot tillatt grense på 5 mm for 90/10-verdi og
noen tipper over.
Tabell 5.3.: Initialspor og initialjevnhet (på langs)

Gjennomsnittlig verdi
Antall høyest

Initialspor [mm]
90/10
Gj.snitt
RefeLTARefeLTAranse
dekke ranse masse
4,1
4,1
3,3
3,5
5
6
4
6
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Initialjevnhet [IRI]
90/10
Gj.snitt
RefeLTARefeLTAranse masse
ranse
masse
1,9
1,9
1,2
1,2
5
5
2
5

Initialspor 90/10-verdi [mm]

7,0
6,0
5,0

4,0
Referanse

3,0

LTA-dekke

2,0
1,0
0,0

Gjennomsnittlig spordybde [mm]

Figur 5.6.: Initialspor, 90/10-verdi [mm]
6,0
5,0
4,0
Referanse

3,0
LTA-dekke

2,0
1,0
0,0

Figur 5.7.: Initialspor gjennomsnitt [mm]

Figur 5.8 viser enkeltresultater for initialjevnhet på langs (IRI). LTA 1-1 og 1-2 ligger
over IRI 2,0 som ville vært kravet dersom det var på en riksvei med tilsvarende ÅDT,
men veien er kommunal og med fartshumper som det bare delvis er korrigert for.
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2,5
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0,5
0

Figur 5.8.: Initialjevnhet på langs, IRI 90/10-verdi

Figur 5.9 viser initialspor plottet mot wheel track resultater. Det er ikke noen
signifikant sammenheng, og det virker sannsynlig siden wheel track skal måle
egenskaper ved massen under noenlunde definerte forhold, mens initialspor
avhenger av mange faktorer i forbindelse med legging og tiden som går før trafikk
settes på.
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5,0

Referansemassen

4,5

R² = 0,0045

LTA-massen

4,0
3,5

Lineær
(Referansemassen)

R² = 0,1545

Lineær (LTA-massen)

3,0
2,5
2,0
0

10

20
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40

50

Wheel track [% spordybde]

Figur 5.9.: Wheel track-verdier plottet mot initialspor

Vedheftsanalyser
Figur 5.10 viser resultatene etter testing av vedheft med rulleflaskemetoden. Det er
ingen signifikant forskjell mellom referanse og LTA-masse. Prøve LTA 3-2 er helt
nede på grensen på 25 % dekning etter 48 timer. Det er benyttet samme resept i
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referansemassene i henholdsvis LTA 1-1 og 1-2 og LTA 3-3 og 3-4, og det er derfor
samme rulleflaskeresultat som er rapportert i figuren for hver av dem.
100
90
% dekning etter 48 timer

80
70
60
Referanse

50

LTA-masse

40
30
20
10
0
LTA 1-1 LTA 1-2 LTA 1-3 LTA 2-1 LTA 2-2 LTA 3-1 LTA 3-2 LTA 3-3 LTA 3-4 LTA 4-1 LTA 5-1

Figur 5.10.: Resultater rulleflaske etter 48 timer

Det er også testet vedheft på laboratorietillagede prøver ved å se på forholdet i
indirekte strekkstyrke (ITSR) på prøver som er kondisjonert hhv tørt og vått. Figur
5.11 viser resultatene. Ingen av massene viste signifikant forskjell i ITSR mellom
referanse og LTA. Alle ligger innenfor krav i Håndbok 018 på minimum 70 %.

140,0
120,0

ITSR, %

100,0
ITSR
Referanse

80,0
60,0

ITSR LTAmasse

40,0
20,0
0,0
LTA 1-1 LTA 1-2 LTA 1-3 LTA 2-1 LTA 2-2 LTA 3-1 LTA 3-2 LTA 3-3 LTA 3-4 LTA 4-1 LTA 5-1

Figur 5.11.: Vedheftstesting med indirekte strekkstyrke, ITSR
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Bindemiddelanalyser
Det er tatt ut bindemiddelprøver ved fabrikk og sendt til Nynas for analyse av
bindemiddelegenskaper som angitt i Tabell 5.4. Før oversendelse tilsatte
entreprenøren aktuelt amin og/eller LTA-tilsetning til bindemiddelet. Bitumen fra
skumteknikker med mer enn ett bitumen baseres på ekstrahert prøve.
Tabell 5.4.: Utførte bindemiddelanalyser
Original

e/RTFOT

Penetrasjon 25 °C, 0,1 mm

X

X

Mykningspunkt, °C

X

X

Fraass bruddpunkt, °C

X

X

Vekttap %
Flammepunkt CoC, °C

X
X

X

6. Kartlegging av kjemisk arbeidsmiljø og mekanisk
belastning ved utlegging av varmasfalt og
lavtemperaturasfalt
Denne rapporten oppsummerer resultatene fra prosjektet ”Kartlegging av kjemisk
arbeidsmiljø og mekanisk belastning ved utlegging av varmasfalt og
lavtemperaturasfalt”. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) ble sommeren 2010
kontaktet av Foreningen asfalt og veiservice (FAV) med anmodning om å
gjennomføre en undersøkelse av det kjemiske arbeidsmiljøet og den mekaniske
belastningen ved utlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt (LTA). Bakgrunnen
for henvendelsen fra FAV var International Agency for Research on Cancer (IARC)
anbefaling til asfaltindustrien om fortsatt å arbeide for å redusere eksponering for
bitumen.
Kartleggingen er gjennomført som en del av bransjeprosjektet LTA 2011, som er et
samarbeid mellom bransjen representert med FAV og deres medlemsbedrifter,
berørte fagforeninger, Statens vegvesen, Veiteknisk institutt og Statens
arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Kartleggingen ble gjennomført i løpet av
asfaltsesongen 2011.
Dette kapittelet er et utdrag av rapport fra Stami utarbeidet av Raymond Olsen,
august 2012 (ISSN nr. 1502-0932). Spesielt er gjennomgang av metodene som ble
benyttet utelatt i dette sammendraget.
Det er gjennomført en undersøkelse av kjemisk arbeidsmiljø og mekanisk belastning
ved utlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt i løpet av asfaltsesongen 2011.
Hensikten med studien var å sammenligne kjemisk eksponering ved utlegging av
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varmasfalt og lavtemperaturasfalt, samt å sammenligne mekanisk belastning ved
håndlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt.
Kartleggingen av det kjemiske arbeidsmiljøet omfattet stasjonære målinger av
asfaltrøyk/-damp, organisk og elementært karbon, aminer og polyaminer og
respirabelt, torakalt og inhalerbart støv (aerosol), samt personlige målinger av
asfaltrøyk/-damp og torakalt støv (aerosol) ved 11 forsøk på vei med utlegging av
varmasfalt og lavtemperaturasfalt. Resultatene viste en gjennomsnittlig (aritmetisk
middelverdi) statistisk signifikant reduksjon i asfaltrøyk på 58-67 % avhengig av
målemetode ved en gjennomsnittlig reduksjon i asfalttemperaturen på 29 °C. For
aminer ble det ikke funnet en statistisk signifikant endring ved overgang fra
varmasfalt til lavtemperaturasfalt. Studien viser at eksponeringen for asfaltrøyk/damp er lavere ved utlegging av lavtemperaturasfalt sammenlignet med varmasfalt.
Kartleggingen av de mekaniske belastningene omfattet målinger av hjertefrekvens
(puls) og kraftbruk målt med en kraftsensor i asfaltrake ved seks forsøk med
håndlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt på egne testfelt. Resultatene viste
ingen statistisk eller fysiologisk signifikant forskjell i hjertefrekvens eller mekanisk
belastning ved håndlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt. Studien viser ingen
forskjell i mekanisk belastning ved håndlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt,
men antall forsøk som ble utført var noe begrenset.
Asfaltører blir potensielt eksponert for asfaltrøyk og damp bestående av langkjedede
hydrokarboner, samt mindre konsentrasjoner av polysykliske aromatiske
hydrokarboner (PAH). I tillegg blir asfaltører eksponert for eksos fra motorer og
passerende trafikk (Burstyn et al. 2000). Fra tidligere studier vet man at flere
determinanter i forbindelse med asfaltrelatert eksponering er viktige med tanke på
eksponeringsnivå (Burstyn et al. 2000). Disse inkluderer: - Type jobb - Type asfalt Utleggingsmetode - Utleggingstemperatur - Flyktigheten til asfalten - Meteorologiske
forhold - Arbeidsoppgaver - Grad av innelukking (f.eks. tunell eller parkeringshus)
I Norge er det ca 2000 sesongarbeidere i asfaltbransjen som potensielt blir utsatt for
denne risikoen (Arbeidstilsynet 2010). En studie av asfaltører i Norge har funnet økt
risiko for redusert lungefunksjon hos asfaltører (Randem et al. 2004, Ulvestad et al.
2007, Ehlin et al. 2008). I tillegg har bitumen som blir benyttet til asfaltutlegging på
vei nylig blitt klassifisert som type 2B (possibly carcinogenic to humans) karsinogen
av International Agency for Research on Cancer (IARC). Et tiltak som lenge har vært
lansert i asfaltbransjen for å redusere eksponeringen til asfaltører, er å senke
temperaturen på asfalten ved utlegging. Lavtemperaturasfalt er en betegnelse på
asfalt som utlegges på vei ved temperaturer 20-30 °C lavere enn ordinær varmasfalt
og er bl.a. et resultat av ønsket om eksponeringsreduksjon. Lavtemperaturasfalt
inneholder i hovedsak de samme komponentene som varmasfalt, men mengde og
type additiver som tilsettes vil kunne være forskjellig fra varmasfalt.
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Målsetning / hypoteser:
Prosjektets målsetning var å sammenligne det kjemiske arbeidsmiljøet til asfaltører
ved utlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt. I tillegg søkte prosjektet å
sammenligne den mekaniske belastningen for asfaltører ved å gå over fra varmasfalt
til lavtemperaturasfalt. Følgende hypoteser ble formulert og testet:
- Det er ingen forskjell i målte luftkonsentrasjoner av utvalgte kjemiske stoffer ved
utlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt.
- Det er ingen forskjell i mekanisk belastning for asfaltører ved utlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt.
For å teste den første hypotesen har vi valgt ut følgende kjemiske eksponeringsindikatorer:
- Asfaltrøyk/damp
- Organisk og elementært karbon
- Aminer og polyaminer (additiver)
- Respirabelt, torakalt og inhalerbart støv (aerosol)
For å teste den andre hypotesen har vi valgt ut følgende mekaniske belastningsindikatorer:
- Hjertefrekvens (puls)
- Kraftbruk

6.1 Resultater del 1: Kjemisk arbeidsmiljø:
Asfaltbransjen med bransjeforeningen FAV identifiserte i dialog med Statens
veivesen 11 veistrekninger hvor lavtemperaturasfalt kunne benyttes som et ledd i et
prøveprosjekt i asfaltsesongen 2011. Disse veistrekningene ble identifisert i ulike
deler av landet, hvor asfaltprodusentenes utviklingsavdelinger/fabrikker er lokalisert.
Det ble lagt asfalt på disse veistrekningene både med varmasfalt (referanseasfalt) og
lavtemperaturasfalt i løpet av samme dag. Det ble lagt minimum 3 timer med hver
asfalttype og kjemiske arbeidsmiljømålinger ble utført ved legging av begge typer
asfalt på de valgte strekningene. Det ble gjennomført totalt 11 forsøk; 6 forsøk med
skummingsteknikk og 5 forsøk med tilsettingsteknikk (additiver).

Prøvetakingsstrategi – Meteorologiske forhold og asfalttemperatur
Værforholdene under prøvetaking, samt temperaturen på asfalten, vil ha stor
betydning for resultatet av målingene. Vindhastighet, vindretning og temperatur ble
derfor kontinuerlig logget med en profesjonell værstasjon (MetPak II, Gill
Instruments) i løpet av måleperioden. I tillegg ble temperaturen på overflaten av
asfalten målt manuelt med et Fluke 561 IR-termometer hvert 10 minutt i løpet av
måleperioden. Værstasjonen ble plassert på motsatt side av førersiden, og over taket
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på asfaltutleggeren, slik at den skulle bli minst mulig påvirket av asfaltutleggeren.
Fronten på asfaltutleggeren ble benyttet som referanseretning og satt til 0°. Det ble i
forkant av forsøkene bestemt at forsøk ikke skulle igangsettes ved vindhastigheter
over 4 m/s og ved kraftig regn. Likeledes ville forsøk som var igangsatt bli avbrutt
dersom vindforholdende oversteg 4 m/s i gjennomsnitt og ved kraftig regn. Forsøk
med en forskjell i gjennomsnittlig (aritmetisk middelverdi) vindhastighet større enn 1
m/s mellom varmasfalt og lavtemperaturasfalt ble ekskludert.

Prøvetakingsstrategi – kjemiske arbeidsmiljømålinger
Det ble benyttet stasjonær prøvetaking for å sammenligne det kjemiske
arbeidsmiljøet ved utlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt. Det ble konstruert
en justerbar prøvetakingsrigg som kunne festes til de ulike asfaltutleggerne, slik at de
stasjonære prøvene kunne tas i samme høyde (180-200 cm over asfalten) og
posisjon i forhold til asfaltleggingen (se bilde 1.A og 1.B). Forsøket skulle
gjennomføres i løpet av en arbeidsdag. Tre timer prøvetakingstid per asfalttype ble
vurdert som en tilstrekkelig prøvetakingstid med tanke på bestemmelsesgrensene til
de ulike prøvetakings- og analysemetodene. Det ble utført 3 parallelle stasjonære
målinger med hver prøvetype per asfaltype. Det ble også utført personlige målinger
på 1-2 asfaltører som arbeidet i umiddelbar nærhet av screeden bak på
asfaltutleggeren (se bilde 6.1.2). Det ble i tillegg målt partikkelstørrelsesfordeling som
konsentrasjonen i mg/m3 som funksjon av tid over hele måleperioden med en
Direktevisende Respicon prøvetaker og en direktevisende DustTrak DRX
aerosolprøvetaker (PM1, respirabel fraksjon, PM10, totalstøv). Respicon er en
flertrinns, virtuell impaktor som samler opp partikler (aerosoler) fra lufta på tre
forskjellige filtre. Prøvetakeren har en utforming som gjør det mulig å bestemme de
helsedefinerte (respirable, torakale og inhalerbare) aerosolfraksjonene. DustTrak
DRX aerosolprøvetakeren måler konsentrasjoner og størrelsene på partiklene i
aerosolen (PM1, respirabel fraksjon, PM10, totalstøv) ved hjelp av laserlysspredningsdeteksjon. I den direktevisende Respicon-prøvetakeren er det tre
fotodetektorer for bestemmelse av aerosol. Gravimetriske bestemmelser av de tre
filtrene kombineres med detektorsignalene, og man får dermed partikulære
konsentrasjoner i mg/m3 som funksjon av tid. Tidsoppløste målinger ble brukt til å
skaffe informasjon om toppeksponering.

20

Bilde 6.1.1.A og 6.1.1.B: Plassering av prøvetakingsrigg med stasjonære prøver. A B

Bilde 6.1.2: Plassering av personlige prøver.
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Tabell 6.1.1.: Oversikt over prøvetakingsutstyr og prøvetakingsbetingelser
Prøvetype

Prøvetaker

Filtertype

Pumpetype

Pumpeflow
liter/min.

Stasjonære prøver:
Respirabel, torakal
og inhalerbar
aerosolfraksjon

Respicon og
Direktevisende
Respicon

37 mm PTFE
Pall Zefluor
SKC 225-17-07

SKC
High Flow
**

3,11

Asfaltrøyk/damp

Totalstøvkasset
t
Millipore
M000037AO
+ kullrør
SKC 226-09

37 mm PTFE
Pall Zefluor
SKC 225-17-07

SKC High
Flow
**

2,0

Organisk og
elementært karbon
(OC/EC)

Totalstøvkasset
t
Millipore
M000025AO
Totalstøvkasset
t
Millipore
M000025AO
XAD-2 rør
impregnert med
NITC*
SKC 226-30-18

25 mm kvartsfilter
Whatman Q-MA
VWR 512-0430

STAMI
PS 101

2,0

25 mm NITC*
impregnert Munktell
MG160 glassfiberfilter

STAMI
PS 101

2,0

STAMI
PS 101
m/SKC
low-flow
adapter

0,1

Polyaminer

Aminer

-

Personlige prøver:
Asfaltrøyk/damp

Totalstøvkasset
t
Millipore
M000037AO
+ kullrør
SKC 226-09

37 mm PTFE
Pall Zefluor
SKC 225-17-07

SKC High
Flow
**

2,0

Asfaltrøyk
(torakal aerosolfraksjon)

GK2.69 syklon
BGI, USA

37 mm PTFE
Pall Zefluor
SKC 225-17-07

STAMI
PS 101

1,6

* NITC = 1-naftylisotiocyanat
** SKC kat. nr. 224-PCXR8
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Værstasjon- og asfalttemperaurmålinger
Vindhastighet, vindretning og temperatur ble kontinuerlig logget med en profesjonell
Metpak II værstasjon i løpet av måleperioden. I tillegg ble temperaturen på overflaten
av asfalten målt manuelt med et Fluke 561 IR-termometer hvert 10 minutt i løpet av
måleperioden. De gjennomsnittlige vindhastighetene, vindretningene og
temperaturene er oppsummert i Tabell 6.1.2. Ett forsøk ble avbrutt på grunn av en
vindhastighet som var på 8,9 m/s i gjennomsnitt over en time under utlegging av
varmasfalten (referanse). Dette forsøket ble dermed ekskludert, siden vindforholdene
ikke var sammenlignbare (forskjell i gjennomsnittlig vindhastighet > 1 m/s) under
utlegging av varmasfalt (referanse) og lavtemperaturasfalt. Et annet forsøk ble
avbrutt etter 140 minutter under utlegging av lavtemperaturasfalt på grunn av kraftig
regn, men her var værforholdene ellers sammenliknbare. De gjennomsnittlige
temperaturene (aritmetisk middelverdi) på overflaten av asfalten var 126 °C (n=10,
range 112-135 °C) for lavtemperaturasfalten og 155 °C (n=9, range 146-164 °C) for
varmasfalten. Den gjennomsnittlige reduksjonen i asfalttemperatur var 29 °C (range
20-39 °C) ved overgang fra varmasfalt (referanse) til lavtemperaturasfalt.
Reduksjonen i temperaturen på overflaten av asfalten var statistisk signifikant
(p<0.001).
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Tabell 6.1.2.: Vindhastighet (m/s), vindretning (°) og temperatur (°C) under gjennomføringen
av målingene ved alle forsøk.
Vindhastighet (m/s)

Vindretning (°)*

Temperatur (°C)

Forsøk
Gj.snitt

Min

Maks

Gjennomsnitt

Gj.snitt

Min

Maks

LTA 1-1L

0,86

0,01

3,63

188

16,4

14,1

20,0

LTA 1-1R

1,11

0,01

4,83

161

18,3

16,7

20,8

LTA 1-2L

1,39

0,01

5,02

165

19,5

15,9

22,6

-

-

-

-

-

-

-

LTA 1-3L

0,95

0,01

3,35

196

16,1

14,7

18,0

LTA 1-3R

0,67

0,01

3,58

207

12,6

9,2

14,8

LTA 2-1L

1,64

0,08

5,90

159

15,6

13,5

19,9

LTA 2-1R***

6,25

0,06

19,70

116

16,0

14,0

20,3

LTA 2-2L

0,72

0,01

3,16

260

17,0

12,3

20,9

LTA 2-2R

1,50

0,03

5,32

177

19,1

16,9

22,1

LTA 3-1L

0,55

0,01

1,99

147

19,3

14,5

23,8

LTA 3-1R

1,21

0,03

3,65

98

18,7

16,4

23,2

LTA 3-2L

1,32

0,05

5,82

60

18,4

17,0

21,2

LTA 3-2R

0,61

0,01

1,77

162

17,1

15,4

20,5

LTA 3-3L

0,58

0,01

4,04

116

16,4

13,3

20,1

LTA 3-3R

0,71

0,01

2,88

116

13,1

10,3

17,2

LTA 3-4L

0,66

0,01

3,33

190

18,6

15,4

21,9

LTA 3-4R

0,64

0,01

1,80

173

12,1

8,8

15,2

LTA 4-1L

1,73

0,02

8,06

146

21,2

18,6

25,5

LTA 4-1R

1,02

0,01

4,22

101

18,7

17,3

20,6

LTA 5-1L****

0,81

0,01

2,99

160

24,9

21,1

28,4

LTA 5-1R

0,95

0,01

3,63

159

20,4

15,2

26,8

LTA 1-2R**

* Vindretning i forhold til front på asfaltutlegger, som er benyttet som referanseretning og satt til 0°
** Det ble ikke gjennomført utlegging av varmasfalt (referanse) denne dagen
*** Forsøk avbrutt på grunn av vindhastighet > 4 m/s
**** Forsøk avbrutt på grunn av kraftig regn
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Stasjonære målinger
Ett forsøk (LTA 2-1L og LTA 2-1R) ble ekskludert på grunn av for høy vindhastighet
under legging av varmasfalten (referansen). Prøvene og resultatene fra dette
forsøket er derfor ikke tatt med i beregningene av resultatene under. En oversikt over
resultatene fra de stasjonære målingene er vist i Tabell 6.1.3.

Måling av asfaltrøyk; respirabel, torakal og inhalerbar fraksjon
Det er foretatt 57 stasjonære aerosolmålinger fordelt på 10 forsøk med Respicon
prøvetakeren med teflonfiltre (PTFE). Fem forsøk hadde nivåer under
bestemmelsesgrensen både for varmasfalten og lavtemperaturasfalten og er dermed
ikke tatt med i beregningene. De gjennomsnittlige nivåene av respirabel, torakal og
inhalerbar aerosolfraksjon er beregnet ut fra de resterende 5 forsøk bestående av 30
Respicon prøver jevnt fordelt på varmasfalt og lavtemperaturasfalt. De
gjennomsnittlige nivåene (aritmetisk middelverdi) av respirabel, torakal og inhalerbar
aerosolfraksjon var henholdsvis 0,328 (range 0,050-1,121) mg/m3, 0,333 (range
0,054-1,055) mg/m3 og 0,381 (range 0,071-1,208) mg/m3 for varmasfalten
(referansen) og 0,135 (range <0,033-0,362) mg/m3, 0,159 (range 0,060-0,371) mg/m3
og 0,219 (range 0,064-0,439) mg/m3 for lavtemperaturasfalten. Den gjennomsnittlige
reduksjonen i asfaltrøyk ved overgang fra varmasfalt til lavtemperaturasfalt var
dermed 59, 52 og 42 % for respirabel, torakal og inhalerbar aerosolfraksjon.
Reduksjonen var statistisk signifikant for respirabel aerosolfraksjon (p=0,02), men
ikke statistisk signifikant for torakal og inhalerbar aerosolfraksjon (p=0,08 og p=0,20).

Asfaltrøyk/damp
Det ble utført 57 stasjonære målinger fordelt på 10 forsøk med en kombinert
prøvetaker for asfaltrøyk med 37 mm totalstøvkassett etterfulgt i serie av
adsorbentrør med aktivt kull. I ett forsøk forsøk stoppet pumpene ved legging av
varmasfalten (referansen) og alle målingene (n=6) fra dette forsøket ble derfor
ekskludert. I ett annet forsøk ble det ikke lagt varmasfalt (referanse) samme dag,
men her er resultatene fra legging av lavtemperaturasfalt tatt med i beregningene
med unntak av ved beregning av statistisk signifikans. De gravimetriske
bestemmelsene viste at de fleste stasjonære prøvene hadde nivåer av asfaltrøyk
som var lavere enn bestemmelsesgrensen på 0,41 mg/m 3. Det er derfor ikke mulig å
beregne en gjennomsnittlig reduksjon i asfaltrøyk ut i fra de gravimetriske
bestemmelsene. Det ble heller ikke påvist hydrokarboner på noen av de samme
filtrene som etter den gravimetriske bestemmelse ble ekstrahert og kjemisk bestemt
ved hjelp av GC-FID. Det betyr at konsentrasjonen av enkeltkomponenter i
asfaltrøyken var mindre enn 0,00035 mg/m3 (0,00005 ppm) kvantifisert mot ndodekan (C12H26). De gjennomsnittlige konsentrasjonene (aritmetisk middelverdi)
av asfaltdampen, som ble oppsamlet på kullrør, var 0,139 ppm (n=24, range 0,0010,520 ppm) for varmasfalten (referansen) og 0,096 ppm (n=27, range 0,002-0,440
25

ppm) for lavtemperaturasfalten, noe som gir en gjennomsnittlig reduksjon på 31 %
ved overgang fra varmasfalt (referanse) til lavtemperaturasfalt. Reduksjonen i
eksponering var statistisk signifikant for asfaltdamp (p=0,02).

Organisk og elementært karbon (OC/EC)
Det ble utført 57 stasjonære målinger fordelt på 10 forsøk med 25 mm totalstøvkassett med kvartsfilter. I ett forsøk ble det ikke lagt varmasfalt (referanse) samme
dag, men her er resultatene fra legging av lavtemperaturasfalt (n=3) tatt med i
beregningene med unntak av ved beregning av statistisk signifikans. Den
gjennomsnittlige konsentrasjonen (aritmetisk middelverdi) av organisk karbon
omregnet til heksacosan ved legging av varmasfalt (referanse) og lavtemperaturasfalt
(LTA) var henholdsvis 0,279 (n=27, range 0,054-1,264) og 0,116 (n=30, range 0,0120,318) mg/m3, noe som gir en gjennomsnittlig reduksjon på 58 % ved overgang til
lavtemperaturasfalt. Reduksjonen var statistisk signifikant for organisk karbon
(p<0,001). Nivåene av elementært karbon lå i området 0,0006 til 0,0045 mg/m 3
(median 0,0024 mg/m3, n=57).

Aminer
Det ble utført 57 stasjonære målinger fordelt på 10 forsøk både av aminer i
aerosolfasen med 25 mm totalstøvkassett med glassfiberfilter impregnert med 1naftylisotiocyanat og aminer i dampfasen med XAD-2 adsorbentrør impregnert med
1-naftylisotiocyanat. Det ble ikke detektert noen aminer eller polyaminer i prøvene
som ble tatt av aerosolfasen, mens aminene; metylamin, etylamin og dietylamin ble
detektert i prøvene som ble tatt av dampfasen. Metylamin og etylamin ble detektert i
prøvene fra 4 av 10 forsøk både i forbindelse med legging av varmasfalt (referanse)
og lavtemperaturasfalt (LTA). Dietylamin ble detektert i èn prøve i ett forsøk både i
forbindelse med legging av varmasfalt (referanse) og lavtemperaturasfalt.
Beregninger er derfor gjort ut i fra de forsøkene hvor aminer ble detektert. Den
gjennomsnittlige konsentrasjonen (aritmetisk middelverdi) av metylamin ved legging
av varmasfalt (referanse) og lavtemperaturasfalt (LTA) var henholdsvis 0,0028 (n=12,
range <0,0024-0,0053) og 0,0023 (n=12, range <0,0024-0,0036) mg/m3, noe som gir
en gjennomsnittlig eksponeringsreduksjon på 19 % ved overgang til lavtemperaturasfalt. Den gjennomsnittlige konsentrasjonen av etylamin ved legging av varmasfalt
(referanse) og lavtemperaturasfalt (LTA) var henholdsvis 0,0157 (n=12, range
<0,0034-0,0324) og 0,0136 (n=12, range <0,0034-0,0187) mg/m3, noe som gir en
gjennomsnittlig eksponeringsreduksjon på 13 % ved overgang til lavtemperaturasfalt.
Reduksjonen var ikke statistisk signifikant for metylamin og etylamin (p=0,13 og
0,38). De detekterte nivåene av dietylamin ved ett forsøk var henholdsvis 0,0140 og
0,0206 mg/m3 ved legging av varmasfalt (referanse) og lavtemperaturasfalt.
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Direktevisende måling av aerosoler
Det er foretatt 20 stasjonære aerosolmålinger fordelt på 10 forsøk med DustTrak
DRX aerosol sampler. I ett forsøk ble det ikke lagt varmasfalt (referanse) samme
dag, men her er resultatene fra legging av lavtemperaturasfalt tatt med i
beregningene med unntak av ved beregning av statistisk signifikans. Den
gjennomsnittlige konsentrasjonen (aritmetisk middelverdi) av PM1 og PM10
fraksjonene av asfaltrøyk ved utlegging av varmasfalt (referanse) og lavtemperaturasfalt (LTA) var 0,379 (n=9, range 0,112 - 5,395) og 0,384 (n=9, range 0,113 –
5,430) mg/m3 for varmasfalten og 0,124 (n=10, range 0,014 – 0,759) og 0,127 (n=10,
range 0,015 – 0,909) mg/m3 for lavtemperaturasfalten, noe som gir en
gjennomsnittlig eksponeringsreduksjon på 67 % for begge fraksjoner ved overgang
fra varmasfalt (referanse) til lavtemperaturasfalt. Denne reduksjonen er noe høyere
enn målt med Respicon og organisk og elementært karbon prøvetakerne. Dette
skyldes trolig at deteksjonsmetoden til det direktevisende DustTrak DRX instrumentet
er mindre spesifikk og at en vil kunne få et bidrag som påvirker målingene fra
vanndamp ved våt veibane, lett regn eller valsing og at en høyere temperatur på
asfalten som legges i slike tilfeller vil kunne gi mer vanndamp. Dette vil relativt sett
kunne gi noe høyere måleverdier ved legging av varmasfalt (referanse) og dermed gi
en litt større eksponeringsreduksjon. Det er også verdt å merke seg at asfaltrøyken
som genereres under utlegging av asfalt hovedsaklig består av partikler som har en
dae mindre enn 1 μm, noe som gjenspeiles av at PM1 fraksjonen utgjør 99 % av
PM10 fraksjonen både ved legging av varmasfalt (referanse) og lavtemperaturasfalt
(LTA). Reduksjonen i eksponering var statistisk signifikant både for PM10 og PM1
fraksjonen (p<0,001). Direktevisende instrumenter vil også kunne gi informasjon om
hvordan eksponeringen varierer i løpet av en måleperiode. Resultatene fra de
direktevisende instrumentene viser at toppeksponeringen reduseres betydelig ved
overgang fra varmasfalt til lavtemperaturasfalt og at det er dette som gir størst bidrag
til at den gjennomsnittlige eksponeringen reduseres.

Diskusjon
I denne undersøkelsen har vi funnet en statistisk signifikant forskjell i gjennomsnittlige eksponeringsnivåer for asfaltrøyk (respirabel fraksjon), asfaltdamp og
organisk karbon ved utlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt. Generelt så
ligger alle de målte verdiene av asfaltrøyk lavt sammenlignet med nivåene en
vanligvis finner ved utlegging av varmere asfalt på 160-180 °C. Sammenligning av
resultater mellom varmasfalt (referanse) og lavtemperaturasfalt basert kun på
gravimetrisk metode, hvor en benytter totalstøvkassetten, er derfor vanskelig, da
bestemmelsesgrensen til disse metodene ligger i området 0,41-0,47 mg/m3 med en
prøvetakingstid på 180 minutter. Grunnen til at reduksjonen i torakal og inhalerbar
asfaltrøyk målt med Respicon prøvetakeren ikke er statistisk signifikant skyldes trolig
at vi kun sammenligner resultatene fra 5 forsøk som var over bestemmelsesgrensen,
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noe som gir mindre ”power” i den statistiske analysen, samtidig som torakal og
inhalerbar fraksjon bestemmes ved å legge sammen massen fra henholdsvis 2 og 3
filtre, noe som også bidrar til større variabilitet i resultatene. Alle resultatene fra
målingene av organisk karbon var høyere enn bestemmelsesgrensen på 0,011
mg/m3 (dvs. organisk karbon omregnet til heksacosan) og organisk karbon kan ut i
fra kartleggingen se ut som et godt mål på asfaltrøyk ved korte prøvetakingstider (< 3
timer). Reduksjon av toppeksponering er vanligvis en god strategi for å redusere den
gjennomsnittlige eksponeringen. De direktevisende målingene med DustTrak DRX
og Respicon viser at både den gjennomsnittlige eksponeringen og
toppeksponeringen for asfaltrøyk reduseres ved en overgang fra varmasfalt
(referanse) til lavtemperaturasfalt. Nivåene av aminer var gjennomgående lave både
for varmasfalt (referanse) og lavtemperaturasfalt. Ut i fra de 11 forsøkene som har
blitt gjennomført, ser det ut til at en overgang fra varmasfalt til lavtemperaturasfalt
verken vil føre til en reduksjon eller økning i eksponering for aminer i partikkel- og
dampfase. I denne studien er det gjennomført et begrenset antall forsøk med de ulike
lavtemperaturasfaltteknikkene (1-3 forsøk per teknikk), noe som ikke gjør det mulig å
sammenligne de ulike lavtemperaturteknikkene som har blitt benyttet i studien.
Tabell 6.1.3.: Oversikt over resultater fra kartlegging av det kjemiske arbeidsmiljø
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Personlige målinger
Ett forsøk (LTA 2-1L og LTA2-1R) ble ekskludert på grunn av for høy vindhastighet
under legging av varmasfalten (referansen). Prøvene og resultatene fra dette
forsøket er derfor ikke tatt med i beregningene av resultatene under.

Aerosolmålinger med torakal syklon (GK2.69, BGI, USA)
Det ble utført 38 personlige eksponeringsmålinger fordelt på 10 forsøk med en
torakal syklon- prøvetaker med 37 mm teflonfilter. De gravimetriske bestemmelsene
viste at de fleste personlige prøvene hadde nivåer av asfaltrøyk som var lavere enn
bestemmelsesgrensen på 0,47 mg/m3. Det er derfor ikke mulig å beregne en
gjennomsnittlig reduksjon i asfaltrøyk ut i fra de gravimetriske bestemmelsene.

Asfaltrøyk/damp
Det ble utført 38 personlige eksponeringsmålinger fordelt på 10 forsøk med en
kombinert prøvetaker for asfaltrøyk med 37 mm totalstøvkassett etterfulgt i serie av
adsorbentrør med aktivt kull. I ett forsøk ble det ikke lagt varmasfalt (referanse)
samme dag og i ett annet forsøk stoppet pumpene ved legging av varmasfalten
(referansen), og disse målingene er dermed også ekskludert, men resultatene fra
legging av lavtemperaturasfalt er tatt med i beregningene med unntak av ved
beregning av statistisk signifikans. De gravimetriske bestemmelsene viste at de fleste
personlige prøvene hadde nivåer av asfaltrøyk som var lavere enn
bestemmelsesgrensen på 0,41 mg/m3. Det er derfor ikke mulig å beregne en
gjennomsnittlig reduksjon i asfaltrøyk ut i fra de gravimetriske bestemmelsene. Det
ble heller ikke påvist hydrokarboner på noen av de samme filtrene som etter den
gravimetriske bestemmelse ble ekstrahert og kjemisk bestemt ved hjelp av GC-FID.
Det betyr at konsentrasjonen av enkeltkomponenter i asfaltrøyken var mindre enn
0,00035 mg/m3 (0,00005 ppm) kvantifisert mot n-dodekan (C12H26). De gjennomsnittlige konsentrasjonene av asfaltdampen, som ble oppsamlet på kullrør, var
henholdsvis 0,094 ppm (n=16, range 0,007-0,277 ppm) og 0,075 ppm (n=18, range
0,007-0,248 ppm) for varmasfalten (referansen) og lavtemperaturasfalten, noe som
gir en gjennomsnittlig reduksjon på 20 % ved overgang fra varmasfalt (referanse) til
lavtemperaturasfalt. Reduksjonen i personlig eksponering var ikke statistisk
signifikant for asfaltdampen (p=0,78).

Diskusjon
Sammenlignet med den administrative normen for asfaltrøyk (totalstøv) på 5 mg/m 3
ligger de målte nivåene av asfaltrøyk gjennomgående lavt (mindre enn 25 % av ADN)
både for varmasfalten (referanse) og lavtemperaturasfalten. Sammenligning av
resultater mellom varmasfalt (referanse) og lavtemperaturasfalt basert kun på
gravimetrisk metode, hvor en benytter totalstøvkassetten, er derfor vanskelig, da
bestemmelsesgrensen til disse metodene ligger i området 0,41-0,47 (dvs. omtrent på
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10 % av ADN), men resultatene viser at asfaltørene som arbeidet rundt ”screeden”
hadde gjennomgående en lavere eksponering for asfaltrøyk/-damp enn det som ble
målt ved den stasjonære prøvetakingen.

6.2. Resultater del 2: Mekanisk belastning:
Metoder
Testprosedyre for sammenligning av mekanisk belastning ved håndlegging av
varmasfalt (referanse) og lavtemperaturasfalt (LTA) ble utarbeidet av STAMI i
samarbeid med bransjeforeningen FAV. Det ble bestemt at det skulle gjennomføres
et forsøk per lavtemperaturasfalt-teknikk som ble lagt på vei og at denne skulle
sammenlignes mot en varmasfalt (referanse). Entrepenørene kunne selv velge om
de ville sammenligne asfalt med mykere bindemiddel og finere stein beregnet for
håndlegging eller om de ville benytte de samme asfaltmassetypene som ble lagt på
vei. Det ble videre bestemt at det skulle legges 3 x 20 minutter med hver asfalttype,
at arealet på forsøksfeltet måtte være minst 2 x 100 m 2 og at forskjellen i helningsgraden mellom hvert forsøksfelt måtte være mindre enn 2 %. Mengden asfalt per
asfaltmassetype som det ville være behov for ble beregnet til 10 m 3. Temperaturene
på de ulike asfalttypene ble målt av entreprenørene med en penetrasjonsmålesonde
direkte i asfaltmassen. I hvilken rekkefølge varmasfalten (referansen) og
lavtemperaturasfalten ble lagt varierte.
Det ble valgt to eksponeringsindikatorer for å beskrive den mekaniske belastningen;
hjertefrekvens og kraft.
Hjertefrekvens
Hjertefrekvensen ble målt hvert 5 sekund med Polar RS 800CX multisportklokke med
Polar WearLink+ pulsbelte. Gjennomsnittlig hjertefrekvens (antall slag/minutt) per 20
minutters periode ble beregnet.
Kraft
Kraften som ble benyttet til å skyve og trekke asfalten under håndleggingen ble målt
med en standard asfaltrake (Karlstad produkter, Sverige (skaft) og Melhus Vekst,
Melhus (trefjøl med metall); vekt ca 1,8 kg; lengde (skaft) 180 cm ; lengde (trefjøl) 60
cm; bredde (trefjøl) 6 cm) som ble modifisert med en innebygget kraftsensor (DDE1kN, Applied Measurements Ltd) i skaftet (se bilde 3). Kraftsensoren målte inntil ±
100 kg belastning (100 kg ≈ 1000 Newton). Skyving med asfaltraken ga et negativt
utslag i signalet fra kraftsensor, mens trekking med asfaltraken ga et positivt utslag i
signalet fra kraftsensor. Kraftsensor ferdig montert på asfaltrake ble kalibrert i
området 0-50 kg. Kraftsensoren økte vekten på asfaltraken med omtrent 0,75 kg.
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Signalet fra kraftsensoren i asfaltraken ble konvertert med en AD konverter
(PIC16F876A , Microchip) og overført digitalt via en radiomodul til en PIMEX 2008
sender, som overførte signalet videre til en PIMEX 2008 mottakerenhet hvor bilde og
kraftutslag ble synkronisert og lagret hvert 0,4 sekund (se bilde 6.2.4). Nullkraftverdi
ble målt med asfaltraken liggende vannrett på bakken uten belastning i ca 15
sekunder i forkant av hver måleperiode.
Den trådløse overføringen mellom kraftsensoren i asfaltraken og PIMEX 2008,
resulterte i at signalet periodevis ble påvirket av signalstøy både med negativt og
positivt fortegn. Disse periodene med signalstøy var svært kortvarige (~0,4 sekund)
og ga vanligvis et negativt signal > 60 kg. Videoene er gjennomgått for å finne
perioder med pauser i arbeidet, samt perioder hvor asfaltøren lente seg på
asfaltraken. Data ble ekskludert ved følgende situasjoner; - Signal < - 500 mV (≈56
kg skyving) og > 200 mV (≈22 kg trekking) ble erstattet med et gjennomsnitt av
grunnlinjen målt i starten av hver måleperiode. - Måledata fra pauser i arbeidet ble
ekskludert (rengjøring av utstyr etc.). - Måledata fra korte pauser i arbeidet, hvor
asfaltøren lente seg på asfaltraken ble ekskludert.
Måledataene ble normalisert ved å trekke fra et gjennomsnitt av grunnlinjen målt i
starten av hver måleperiode. Tiden som totalt ble benyttet til å håndlegge 10 m 3
asfalt varierte fra 27-60 minutter. Forsøket ble avsluttet etter 60 minutter selv om det
var mer asfalt igjen. Prosent av tid med belastning på henholdsvis; mindre enn 5 kg,
5-10 kg, 10-15 kg, 15-20 kg og mer enn 20 kg, og arealet under kurven i kg korrigert
for totaltid, ble beregnet for måleverdiene fra hver asfalttype (varmasfalt og
lavtemperaturasfalt) og asfaltrake. Arealet under kurven i kg korrigert for totaltid gir
en indikasjon på totalbelastningen, mens prosent tid med ulike belastninger indikerer
tid med større (10-20 kg) eller høy belastning (>20 kg).
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Bilde 6.2.3: Ombygd asfaltrake med kraftsensor (Foto: Dag Steinar Tønder, Nordasfalt).
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Bilde 6.2.4.: PIMEX 2008 mottakerenhet (Foto: Dag Steinar Tønder, Nordasfalt).

Asfalttemperaturer
Den gjennomsnittlige temperaturen på asfalten målt med penetrasjonsmålesonde
direkte i asfaltmassene var 161 (range 156-166) °C for varmasfalten (referanse) og
119 (range 108-130) °C for lavtemperaturasfalten. Det gir gjennomsnittlig reduksjon
på 42 °C (range 27-59 °C) i asfalttemperatur. Den gjennomsnittlige reduksjonen i
asfalttemperatur var 13 °C høyere under håndleggingsforsøkene enn reduksjonen i
asfalttemperatur målt under forsøkene på vei.
Hjertefrekvensmålinger og alder
Hjertefrekvensmålingene både for håndlegging av varmasfalt (referanse) og
lavtemperaturasfalt ble delt inn i 20 minutters perioder, hvor det ble beregnet
gjennomsnittlig hjertefrekvens (antall slag/minutt). Tiden som totalt ble benyttet til å
håndlegge 10 m3 asfalt varierte fra 27-60 minutter. Hjertefrevensmålingene ble derfor
delt inn i fortrinnsvis 20 minutters perioder og deretter i restperioder mindre enn 20
minutter. Den gjennomsnittlige hjertefrekvensen var henholdsvis 118 (range 90-149)
slag/minutt ved legging av varmasfalten (referanse) og 121 (range 90-153)
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slag/minutt ved legging av lavtemperaturasfalten, noe som gir en gjennomsnittlig
økning i hjertefrekvens på 2,4 % ved overgang fra varmasfalt til lavtemperaturasfalt.
Økningen i hjertefrekvens ved overgang fra varmasfalt til lavtemperaturasfalt var ikke
statistisk signifikant (p=0,08). Den gjennomsnittlige alderen (aritmetisk middelverdi) til
asfaltørene som deltok (n=9) var 41 (range 26-62) år.
Kraftmålinger
Ett forsøk ble utført ved bruk av ”skruebil” med fjernstyring som påvirket og blokkerte
signalet fra kraftsensoren i asfaltraken. Det resulterte i at det mangler måledata fra
store deler av dette forsøket. Resultatene fra dette forsøket er derfor ekskludert og
dermed ikke tatt med i beregningene under. Resultater av kraftmålingene vist som
prosent tid med de ulike belastningene per asfaltype (varmasfalt og lavtemperaturasfalt) og asfaltrake er vist i figurene 6.2.3 til 6.2.6, mens arealene under kurven i kg
korrigert for totaltid er vist i Tabell 6.2.4. Resultatene viser at prosentvis tid ved de
ulike belastningene øker ved overgang fra varmasfalt til lavtemperaturasfalt for noen
personer, mens den reduseres for andre personer, også innenfor samme forsøk. En
belastning som var høyere enn 10 kg ble vurdert som høy og valgt som indikator på
forskjellen i belastning mellom varmasfalt og lavtemperaturasfalt. Den gjennomsnittlige % av tiden med belastning mer enn 10 kg ble beregnet til 6,7 (range 4,1-9,2)
% og 7,5 (range 4,5-11,5) % for varmasfalten (referanse) og lavtemperatur-asfalten,
noe som gir en gjennomsnittlig økning i tiden med belastning mer enn 10 kg på 12,3
% ved overgang fra varmasfalt til lavtemperaturasfalt. Denne økningen i belastning
var ikke statistisk signifikant (p=0,28). Totalbelastningen kan indikeres med arealet
under kurven i kg korrigert for totaltid. Resultatene viser at belastningen øker ved
overgang fra varmasfalt til lavtemperaturasfalt for noen personer, mens den
reduseres for andre personer, også innenfor samme forsøk. Det gjennomsnittlige
arealet under kurven i kg korrigert for totaltid ble beregnet til 1,16 (range 0,84-1,48)
kg for varmasfalten (referanse) og 1,20 (range 0,86-1,55) kg for lavtemperaturasfalten, noe som gir en gjennomsnittlig økning (aritmetisk middelverdi) i belastning
på 3,5 % ved overgang fra varmasfalt til lavtemperaturasfalt. Denne økningen i
belastning var ikke statistisk signifikant (p=0,59).

Diskusjon
Generelt viser resultatene korte perioder med høy belastning. En rekke
determinanter vil påvirke belastningen som fall i temperaturen på asfalten i løpet av
håndleggingsperioden, arbeidsmåte (for eksempel hvordan man holder asfaltraken,
samt vinkel på asfaltrake) og rekkefølgen på utleggingen av de ulike asfalttypene.
Dette ble ikke undersøkt i denne studien. Vi vet heller ikke nok om personene som
deltok (for eksempel høyde og muskelstyrke). Antall forsøk som ble gjennomført med
håndlegging var noe begrenset (dvs. ett forsøk per lavtemperaturasfalttype), noe som
gjør det vanskelig å konkludere. Kraftmåleren i asfaltraken vil siden vinkelen på
asfaltraken under bruk ikke ble undersøkt, sannsynligvis ikke gi et fullgodt mål på
bearbeidbarheten til asfalten, men den vil gi et godt mål på hvilke belastninger armer
34

og skuldre blir utsatt for. Resultatene viser videre at prinsippet med innebygd
kraftsensor i asfaltraken egner seg for å måle kraftbruken til asfaltører ved
håndlegging, og det anbefales derfor til bruk ved fremtidige undersøkelser.

Figur 6.2.3.: Prosent tid med de ulike belastningene per asfaltype (varmasfalt og
lavtemperaturasfalt) og rake fra forsøket hos Lemminkäinen.
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Figur 6.2.4.: Prosent tid med de ulike belastningene per asfalttype (varmasfalt og
lavtemperaturasfalt) og rake fra forsøket hos Nordasfalt.

Figur 6.2.5.: Prosent tid med de ulike belastningene per asfalttype (varmasfalt og
lavtemperaturasfalt) og rake fra forsøket hos Oslo Vei.
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Figur 6.2.6.: Prosent tid med de ulike belastningene per asfaltype (varmasfalt og
lavtemperaturasfalt) og rake fra forsøket hos Veidekke Industri.
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Tabell 6.2.4.: Arealet under kurven i kg korrigert for totaltid.
Nordasfalt

Arealet under kurven i kg korrigert for totaltid

Varmasfalt Rake 1

1,37

Cecabase RT Rake 1

1,02

Varmasfalt Rake 2

0,97

Cecabase RT Rake 2

1,26

Lemminkäinen

Arealet under kurven i kg korrigert for totaltid

Varmasfalt Rake 1

0,84

Lemminkäinen Foam Rake 1

0,86

Varmasfalt Rake 2

0,86

Lemminkäinen Foam Rake 2

1,08

Oslo Vei

Arealet under kurven i kg korrigert for totaltid

Varmasfalt Rake 1

1,02

Sasobit Rake 1

0,98

Varmasfalt Rake 2

1,26

Sasobit Rake 2

1,44

Veidekke Industri

Arealet under kurven i kg korrigert for totaltid

Varmasfalt Rake 1

1,48

Rediset WMX Rake 1

1,41

WAM Foam Rake 1

1,55

6.3. Konklusjon arbeidsmiljø og mekanisk belastning
Kjemisk arbeidsmiljø
Studien viser at eksponeringen for asfaltrøyk/-damp er lavere ved utlegging av
lavtemperaturasfalt sammenlignet med varmasfalt, mens det ikke ble funnet noen
forskjell i eksponeringen for aminer.
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Mekanisk arbeidsmiljø
De mekaniske belastningsmålingene som ble gjennomført under legging av både
varmasfalt (referanse) og lavtemperaturasfalt (LTA) viser ingen statistisk eller
fysiologisk signifikant forskjell i hjertefrekvens eller statistisk signifikant forskjell i
belastning målt med kraftsensor i asfaltrake ved håndlegging av varmasfalt og
lavtemperaturasfalt. Studien viser dermed ingen forskjell i mekanisk belastning ved
håndlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt, men antall forsøk som ble utført
var noe begrenset.

7. Studietur til USA
Deltakelse på 2nd International Warm-Mix conferance i St.Louis, Missouri, USA og
besøk hos asfaltprodusenter som produserte Warm-Mix i Missouri, oktober 2011.
Fra Norge deltok følgende personer: Arne Aaberg (FAV), Roar Telle (Veiteknisk
Institutt), Olle Larsen, Odd Christiansen og Pål Nordaune (Veidekke), Jan Kristiansen
(Lemminkäinen), Martin Vik (Oslo Vei) og Sven Fahlström (Nynas).

Notater fra konferansen:
48 presentasjoner om lavtemperaturasfalt på konferansen
Seriøs og omfattende forskning
WMA Technical Working Group – 2005
NCHRP: National Cooperative Highway Research Program
NCHRP 9-43 ”Mix Design Practices for Warm Mix Asphalt” $ 500.000
NCHRP 9-47A ”Engineering Properties, Emissions and Field Performance $ 900.000
NCHRP 9-49 ”Performance of WMA Technologies, Stage I – Moisture Susceptibility”
$ 450.000
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NCHRP 9-49A ”Performance of WMA Technologies, Stage II – Long Term Field
Performance $ 900.000
NCHRP prosjekt planlagt i 2012:
NCHRP 9-52 ”Short Term Laboratory Conditioning for Asphalt Mixtures” $ 800.000
NCHRP 9-53 ”Asphalt Foaming Characteristics for Warm Mix Asphalt” $ 700.000
En gradvis overgang fra tilsetningsstoffer til skumming, som nå utgjør over 80%
av lavtemperaturasfalt-produksjon.
For mange tilsetningsstoff er det smøreegenskaper (lubrication) og ikke viskositetsendring som gir bearbeidbarhet ved lavere temperatur.
Samme bindemiddelstivhet benyttes for lavtemperaturasfalt som for varmasfalt.
Volumetrisk proporsjonering er tilnærmet den samme som for varmasfalt, med noe
større fokus på vannfølsomhet.
Kompakterbarheten er bedre for lavtemperaturasfalt.
Utmattingsegenskaper er like.
Vannfølsomheten er større for lavtemperaturasfalt målt i laboratorietester.
Motstand mot deformasjon er noen ganger bedre, noen ganger lik og noen ganger
dårligere.
Det er ofte vanskelig å gjenskape skummingsprosessen i laboratoriet.
Lavtemperaturasfalt tillater en økt mengde gjenbruk i asfalten.
Feltforsøk med lavtemperaturasfalt viser nesten alltid godt resultat.
Varmefotografering viser mindre inhomogenitet for lavtemperaturasfalt enn for
varmasfalt.
Studier av dekker som er lagt, 2-7 år, viser samme kvalitet for lavtemperaturasfalt
som for varmasfalt.
Lavtemperaturasfalt gir mindre nedbrytning av PMB og bevarer derfor polymerens
egenskaper bedre enn varmasfalt.
Mange målinger viser mindre asfaltrøyk og lavere energikostnader.
”Let’s continue to research these technologies, but it is time to move aggressively
forward with truly permissive specifications allowing the use of WMA on all projects”
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8. FAV-seminar “LTA 2011”, Majorstua 17. november 2011
Hensikten med seminaret var å presentere resultater fra forsøkene som var utført i
2011 og å skape entusiasme for videre arbeid med å implementere lavtemperaturasfalt i Norge. Det var 127 deltakere på arrangementet.

Bilde 8.1a og 8.1b: LTA 2011 seminar, NHO Majorstua november 2011
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9. Forsøk med lavtemperaturasfalt med PMB i tunell 2012
I forsøkene med lavtemperaturasfalt som ble utført i 2011 ble det kun benyttet
asfaltmasser med ordinært bitumen (penetrasjonsbitumen). Det ble derfor utført
forsøk med lavtemperaturasfalt med PMB (Polymermodifisert bitumen) i 2012.
Asfaltmasser hvor det benyttes bitumen som er modifisert med SBS-polymer (StyrenButadien-Styren) er normalt tyngre å bearbeide enn asfaltmasse med ordinært
bitumen.
Forsøket ble utført av Lemminkäinen i august 2012. Det ble benyttet skumteknikk.
Massen ble lagt ut på en parsell i Høgenhei-tunellen på Fv 354. Asfaltrøyk er et
større problem i en tunell enn i åpent landskap. Det var derfor av interesse å følge
opp mengden asfaltrøyk ved utlegging i tunell. Måling av asfaltrøyk ble foretatt med
DustTrak DRX av Roar Telle, Veiteknisk Institutt med utstyr lånt fra Stami. Måledata
ble behandlet av Stami. Lavtemperaturasfalten ble lagt først i det ene kjørefeltet,
referansen med varmasfalt ble deretter lagt i det andre kjørefeltet.
Lufttemperaturen i tunellen var 13 oC og viftene
var innstilt på lav hastighet.
Temperauten på lavtemperaturasfalten målt med
IR-termometer på dekketoverflaten rett bak
screeden var 125 – 135 oC. For varmasfalten
(referansen) 160 – 170 oC. En reduksjon i
temperaturen på ca. 35 oC.
For utleggermannskapet var det en merkbar
forskjell på mengden asfaltrøyk fra
lavtemperatur-asfalten til varmasfalten. Ved
legging av varmasfalt fikk flere personer
irritasjon i øyne og hals.
Lavtemperaturasfalten var noe lettere å
kompaktere og det ble oppnådd litt lavere
hulrom (3,1 %) enn for referansen (4,4 %).
Tabell 9.1 viser gjennomsnittlige nivåer
(aritmetinsk middelverdi) av asfaltrøyk i mg/m3 for PM1 og PM10 fraksjonene, samt
gjennomsnittlig reduksjon i % ved overgang til LTA. Resultatene viser en reduksjon
på 94 % i asfaltrøyk både for PM1 og PM10 fraksjonene og dette er en høyere
reduksjon enn det som ble funnet i 2011, hvor gjennomsnittlig reduksjon i asfaltrøyk
målt med DustTrak DRX var på 67 % ved overgang fra varmasfalt til LTA.
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Tabell 9.1.: gjennomsnittlig nivåer (aritmetisk middelverdi) av asfaltrøyk i mg/m3for PM1 og
PM10 fraksjonene, samt gjennomsnittlig reduksjon i % ved overgang til LTA.
Asfaltrøyk (mg/m3)
PM1
PM10
Forsøk 1
LTA
Referanse

0,27
4,53

Gj.snitt
reduksjon %

0,28
4,55

94

Figur 9.1A og 9.1B: viser nivåene av asfaltrøyk (PM10 fraksjon) som funksjon av tid under
forsøk 1 (tiden til referansen (A) er fratrukket 2 timer i forhold til reell tid)

Oppfølging av tilstandsutvikling
Tabell 9.2.: Sportutvikling

Rv 134

2013

Spor 90/10 (mm)
2015

2016

Høgenheitunnelen

ÅDT 7500

Ref
6,1

LTA
7,1

Ref
12,8

LTA
15,9

Ref
15,9

LTA
18,6

Sporutvikling
mm/år
Ref
LTA
4,0
4,7

Dekke med lavtemperaturasfalt har ca. 17 % større spor enn referansen.
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10.

Statens vegvesen innfører bonus for lavtemperaturasfalt i perioden 2013 - 2015

Etter oppfordring fra Arbeidstilsynet innfører Statens vegvesen en bonusordning i
asfaltkontrakter for å stimulere bruken av lavtemperaturasfalt i den hensikt å bidra til
et bedre arbeidsmiljø for asfaltører.
Følgende tekst ble tatt inn i spesielle kontraktsbestemmelser:
Bonus for produksjon av asfalt ved lavere temperatur
Entreprenøren kan benytte en framstillingsmåte med bruk av skummet bitumen som
muliggjør lavere produksjonstemperatur. Entreprenøren må orientere byggherren om sitt
valg. Nærmere avtale gjøres i byggemøte. Byggherren kan på saklig grunn si nei til asfalt
produsert etter denne metoden.
For produksjon ved lavere temperatur skal det legges frem dokumentasjon som viser
entreprenørens valg av produksjonstemperatur. I tillegg skal entreprenøren beskrive hvordan
valgt metode for produksjon ved lavere temperatur tilfredsstiller kravene i
konkurransegrunnlaget.
Det utbetales bonus på 30 kr pr. tonn for faktisk lagt asfalt produsert etter denne metode
uten tilsetting av nye kjemikalier, og som produseres ved temperatur som ikke er høyere enn
temperaturene for de enkelte massetyper og bindemiddeltyper, som vist i tabellen nedenfor.
Maksimumstemperatur for bonus, oC.

Agb
Ab
Ska

50/70

70/100

100/150

135
145

135
135

125
125

160/220
125
125
125

For masser med polymermodifisert bitumen (PMB) er maksimaltemperaturen 155 oC.
Som dokumentasjon på oppnådd resultat for bonusutbetaling aksepteres temperaturlogg fra
automatisk temperaturregistrering i produksjonen. For å utløse bonus skal denne vise
tilfredsstillende gjennomsnitt for et skift. Temperaturloggen skal inngå i dokumentasjon som
vedlegges faktura.
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11.

Forsøk lavtemperaturasfalt med PMB 2013

Forsøket ble utført av Lemminkäinen på Rv 18 i Bamble i Telemark. Asfaltmassen
med SBS-polymermodifisert bitumen ble produsert med skumteknikk.
Stami foretok måling av kjemisk arbeidsmiljø etter samme opplegg som ble benyttet i
2011. Resultatene for måling av kjemisk arbeidsmiljø i dette kapittelet er hentet fra
Stami´s rapport «Kartlegging av kjemisk arbeidsmiljø og mekanisk belastning ved
utlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt – oppfølgingsforsøk 2013» (Raymond
Olsen, ISSN 1502-0932)

Bilde 11.1. Måling av kjemisk arbeidsmiljø ved utlegging av asfalt (foto: Roar Telle)

Lavtemperaturasfalt ble lagt i nordgående kjørefelt, Hp 6, km 4.917 – 5.837 og
referansen med varmasfalt ble lagt i sørgående kjørefelt, hp 5.153 – 5.837.
Lufttemperatur ved oppstart lavtemperaurasfalt 16 oC og ved avslutning varmasfalt
12 oC.
Temperaturen på lavtemperaturasfalten var, målt med innstikksføler i mottakstrau på
utlegger 136 – 141 oC og målt med IR-termometer på asfaltdekke av Stami 125 –
138 oC, for referansen var tilsvarende temperaturer 179 – 185 oC og 168 – 181 oC.
En temperaturreduksjon på ca. 43 oC.
Vindhastigheten var 0,60 m/s (0,01 – 2,22 m/s) for lavtemperaturasfalten og 0,69 m/s
(0,01 – 2,99 m/s) for varmasfalten.
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Kvalitet på utført asfaltdekke:
Hulrom i snitt av fem borkjerner var for lavtemperaturasfalten 3,2 % og for referansen
2,8 %.
Det ble presset prøvelegemer i statisk presse på asfaltfabrikken ved produksjon.
Prosedyre som for kaldasfalt med maksimalt trykk på 8 tonn. Halvparten av prøvene
ble vannmettet og utsatt for fryse-tine sykler. Deretter ble bestandighet (vannfølsomhet) testet ved spaltestrekk (ITSR) og Cantabro test. Resultater er presentert i
tabell 11.1 og 11.2.
Tabell 11.1.:Spaltestrekktest (ITSR):

Masse
Hulrom (%)
Strekkstyrke tørr
LTA
4,4
LTA
5,0
8427
REF
4,9
REF
5,5
9353
Kondisjonert etter Hb 014 pkt 14.5531 (1996 utgave)

Strekkstyrke våt
7167
8029

Forholdstall Q
85,0
85,8

Tabell 11.2.: Cantabro test:

Masse

Pressetemp
Hulrom (%)
Vekttap (%)
o
( C)
Tørr
LTA
135
4,2
2,4
LTA
138
4,5
REF
167
5,4
2,3
REF
165
5,5
Kondisjonert etter Hb 014 pkt 14.555 (2005 utgave)

Vekttap (%)
Våt

Forholdstall
Q
88,9

2,7
62,2
3,7

Direktevisende måling av aerosoler:
Figur 11.1A og 11.1B viser hvordan eksponeringen varierte i løpet av måleperiodene.
Tiden i figur 1A er trukket fra 2 timer, slik at figuren ble fin (det lar seg ikke gjøre å
vise tid før og etter midnatt i samme figur).
Tabell 11.3 viser gjennomsnittlig nivåer (aritmetisk middelverdi) av asfaltrøyk i mg/m3
for PM1 og PM10 fraksjonene, samt gjennomsnittlig reduksjon i % ved overgang til
LTA. Resultatene viser en reduksjon på henholdsvis 93 % i asfaltrøyk for PM1 og
PM10 fraksjonene og dette er en høyere reduksjon enn det vi fant i LTA 2011, hvor
den gjennomsnittlige reduksjonen i asfaltrøyk målt med DustTrak DRX var på 67 %
ved overgang fra varmasfalt til LTA. Resultatene samsvarer med tidligere målinger
ved legging av PMB asfalt i tunnel i 2012, hvor gjennomsnittlig reduksjon i asfaltrøyk
var på 94 % ved overgang til LTA.

47

Tabell 11.3: Gjennomsnittlig nivåer (aritmetisk middelverdi) av asfaltrøyk i mg/m3 for PM1 og
PM10 fraksjonene, samt gjennomsnittlig reduksjon i % ved overgang til LTA.

Forsøk

LTA
REF

Asfaltrøyk (mg/m3)

Gjennomsnittlig
Reduksjon (%)

PM1
0,28
4,17

PM10
0,29
4,19

93

Figur 11.1A og B: Eksempler på variasjon i konsentrasjon av PM10 aerosolfraksjonene som
funksjon av tid, for LTA med PMB (blå) og referanse med varm asfalt (rød). (tiden til LTA er
fratrukket 2 timer i forhold til reell tid)

Måling av asfaltrøyk; respirabel, torakal og inhalerbar fraksjon:
Det ble foretatt 6 stasjonære arerosolmålinger med Respicon prøvetakere med
teflonfiltre (PRFE). De gjennomsnittlige nivåene (aritmetisk middelverdi) av
respirabel, torakal og inhalerbar aerosolfraksjon var henholdsvis 0,38 mg/m 3 (n=3,
0,29 – 0,43 mg/m3), 0,41 mg/m3 (n=3, 0,32 – 0,46 mg/m3) og 0,49 mg/m3 (n=3, 0,37
– 0,59 mg/m3) for varmasfalt med PMB (referansen) og 0,09 mg/m3 (n=3, 0,08 – 0,10
mg/m3), 0,12 mg/m3 (n=3, 0,10 – 0,13 mg/m3) og 0,18 mg/m3 (n=3, 0,16 – 0,20
mg/m3) for lavtemperaturasfalt med PMB. Den gjennomsnittlige reduksjon i asfaltrøyk
ved overgang fra varmasfalt til lavtemperaturasfalt var 75 %, 71 % og 64 % for
respirabel, torakal og inhalerbar aerosolfraksjon. Reduksjonen var statistisk
signifikant for respirabel aeorosolfraksjon (p=0,02), torakala rorosolfraksjon (p=0,002)
og inhalerbar arorosolfraksjon (p=0,006).

Asfaltrøyk / Asfaltdamp:
Det ble utført 6 stasjonære målinger med en kombinert prøvetaker for asfaltrøyk med
37 mm totalstøvkassett med teflonfilter etterfulgt i serie av adsorbentrør med aktivt
kull. De gjennomsnittlige (aritmetisk middelverdi) konsentrasjonene av asfaltrøyk,
som ble oppsamlet på filter, var 0,54 mg/m3 (n=3, 0,43 – 0,64 mg/m3) for varmasfalt
med PMB (referanse) og 0,15 mg/m3 (n=3, 0,14 – 0,16 mg/m3) for lavtemperatur48

asfalt med PMB, som gir en gjennomsnittlig reduksjon på 72 % ved overgang fra
varmasfalt med PMB til lavtemperaturasfalt med PMB. Reduksjon i asfaltrøyk
(bestemt gravimetrisk) var statistisk signifikant (p=0,004).
De gjennomsnittlige konsentrasjonene (aritmetisk middelverdi) av asfaltdampen, som
ble oppsamlet på kullrør, var 0,103 ppm (n=3, 0,076 – 0,117 ppm) for varmasfalt med
PMB (referansen) og 0,114 ppm (n=3, 0,101 – 0,138 ppm) for lavtemperaturasfalt
med PMB, som gir en økning på 11 % ved overgang fra varmasfalt til lavtemperaturasfalt. Økningen i eksponering var ikke statistisk signifikant for asfaltdamp (p=0,43).

Organisk og elementært karbon (OC/EC):
Det ble utført 6 stasjonære målinger med 25 mm totalstøvkassett med kvartsfilter.
Den gjennomsnittlige konsentrasjon (aritmetisk middelverdi) av organisk karbon
omregnet til heksacosan var 0,652 mg/m3 (n=3, 0,546 – 0,760 mg/m3) for varmasfalt
med PMB (referanse) og 0,182 mg/m3 (n=3, 0,116 – 0,198 mg/m3) for lavtemperaturasfalt med PMB, som gir en gjennomsnittlig reduksjon på 72 % ved overgang fra
varmasfalt med PMB og lavtemperaturasfalt med PMB. Reduksjonen var statistisk
signifikant for organisk karbon (p=0.005). Organisk karbon omregnes til heksacosan
(C26H54) for å kunne sammenliknes med tiltaksverdien til asfaltrøyk på 5 mg/m 3.
Bestemmelsesgrensen til organisk karbon omregnet til heksacosan var 0,007 mg/m3.
Nivåene av elementært karbon lå i området 0,0037 til 0,0047 mg/m 3 (n=6, median
0,043 mg/m3).
Aminer:
Det ble utført 6 stasjonære målinger av aminer i aerosolfasen med 25 mm
totalstøvkassett med glassfiberfilter impregnert med 1-naftylisotiocyanat og aminer i
dampfasen med XAD-2 adsorbentrør ompregnert med 1-naftylisotiocyanat. Det ble
ikke detektert aminer eller polyaminer i prøvene som ble tatt av både aerosolfasen og
dampfasen. Det betyr at nivåene av metylamin, etylamin, dimetylamin og dietylamin i
dampfasen var lavere enn bestemmelsesgrensen på henholdsvis 0,0024, 0,0033,
0,0065 og 0,0094 mg/m3.

Personlige målinger:
Organisk og elementært karbon (OC/EC):
Det ble utført 6 personlige eksponeringsmålinger med 25 mm totalstøvkassett med
kvartsfilter. Den gjennomsnittlige konsentrasjonen (aritmetisk middelverdi) av
organisk karbon omregnet til heksacosan var 1,16 mg/m3 (n=3, 0,291 – 2,33 mg/m3)
ved legging av varmasfalt med PMB (referanse) og 0,264 mg/m3 (n=3, 0,108 – 0,513
mg/m3) ved legging av lavtemperaturasfalt med PMB, som gir en gjennomsnittlig
reduksjon på 77 % ved overgang fra varmasfalt med PMB til lavtemperaturasfalt med
PMB. Reduksjonen var statistisk signifikant for organisk karbon (p=0,02). Nivåene av
elementært karbon lå i området 0,0027 til 0,015 mg/m3 (n=6, median 0,0046 mg/m3).
49

Asfaltrøyk / Asfaltdamp:
Det ble utført 6 personlige eksponeringsmålinger med en kombinert prøvetaker for
asfaltrøyk med 37 mm totalstøvkassett med teflonfilter etterfulgt i serie av adsorbentrør med aktivt kull. De gjennomsnittlige konsentrasjonene (aritmetisk middelverdi) av
asfaltrøyk, som ble oppsamlet på filter, var 1,3 mg/m 3 (n=3, 0,21 – 3,0 mg/m3) for
varmasfalt med PMB og 0,24 mg/m3 (n=3, 0,11 – 0,44 mg/m3) for lavtemperaturasfalt med PMB, som gir en gjennomsnittlig reduksjon på 82 % ved overgang fra
varmasfalt med PMB til lavtemperaturasfalt med PMB. Reduksjonen i personlig
eksponering var ikke statistisk signifikant (p=0,07). De gravimetriske bestemmelsene
hadde en bestemmelsesgrense på 0,04 mg/m3.
De gjennomsnittlige konsentrasjonene (aritmetisk middelverdi) av asfaltdampen, som
ble oppsamlet på kullrør, var 0,206 ppm (n=3, 0,082 – 0,420 ppm) for varmasfalt med
PMB og 0,191 ppm (n=3, 0,087 – 0,379 ppm) for lavtemperaturasfalt med PMB, som
gir en gjennomsnittlig reduksjon på 7 % ved overgang fra varmasfalt med PMB
(referansen) til lavtemperaturasfalt med PMB. Reduksjonen i personlig eksponering
var ikke statistisk signifikant for asfaltdampen (p=0,48).

Sammenliknet med tiltaksverdien for asfaltrøyk (totalstøv) på 5 mg/m 3 ligger de målte
nivåene ved personlig prøvetaking av asfaltrøyk (gravimetrisk bestemmelse) høyere
for varmasfalt med PMB (høyeste målte verdi 60% av tiltaksverdi) enn de nivåene
som ble målt i 2011, mens de målte verdiene for lavtemperaturasfalt med PMB ligger
omtrent i samme område som ble målt stasjonært med Respicon prøvetakeren i
2011 (mindre enn 10 % av tiltaksverdi). Den gjennomsnittlige reduksjon i eksponering
for asfaltrøyk ved overgang fra varmasfalt med PMB til lavtemperaturasfalt med PMB
var 82 %, men denne var ikke statistisk signifikant (p=0,07). Dette skyldes få prøver
og at det var stor variasjon i eksponeringsnivåer for de personlige prøvene av
asfaltrøyk. Den høyeste reduksjonen i eksponering for asfaltrøyk ble funnet for
føreren av utleggeren med 85 % ved overgang fra varmasfalt med PMB til
lavtemperaturasfalt med PMB, mens asfaltørene som arbeidet rundt «screeden»
hadde som forventet en lavere eksponering for asfaltrøyk enn føreren av utleggeren.
De målte verdiene av organisk karbon samsvarer godt med nivåene av asfaltgøyk
bestemt gravimetrisk. Den gjennomsnittlige reduksjonen i eksponering for asfaltrøyk,
målt som organisk karbon, ved overgang fra varmasfalt med PMB til lavtemperaturasfalt med PMB var 77 %. Denne reduksjonen i eksponering var statistisk signifikant
(p=0,02). De målte verdiene av asfaltdamp var gjennomgående lave både for
varmasfalt med PMB og lavtemperaturasfalt med PMB. Det ble ikke funnet statistisk
sikker reduksjon i asfaltdamp med overgang fra varmasfalt med PMB til
lavtemperaturasfalt med PMB.
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Oppfølging av tilstandsutvikling
Initialmålinger ble foretatt av Veiteknisk Institutt kort tid etter legging.
Statens vegvesen har fulgt opp med ordinære tilstandsmålinger, men det er ikke
fullstendig samsvar mellom PMS-parsell og forsøksfeltene.
Initialmålinger:

Bilde 11.2. LTA (retning nordover)

Figur 11.2.: Initialmålinger LTA
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Bilde 11.3. Referanse (retning sørover)

Figur 11.3 Initialmålinger referanse

Tabell 11.4.: Statens vegvesens tilstandsmålinger:

Ev 18

2013

Spor 90/10 (mm)
2015
2016

2014

Bamble

ÅDT 11.900

Ref
4,9

LTA
5,6

Ref
7,0

LTA
6,8

Ref
11,3

LTA
10,8

Ref
14,5

LTA
14,0

Lavtemperaturasfalt og referanse har omtrent samme sportutvikling.
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Sporutvikling
mm/år
Ref
LTA
4,8
4,7

12.

Forsøk med håndlegging av asfaltmasse 2013

Innholdet i dette kapittelet er hentet fra Stami rapport (Raymond Olsen, ISSN 15020932) «Kartlegging av kjemisk arbeidsmiljø og mekanisk belastning ved utlegging av
varmasfalt og lavtemperaturasfalt – Oppfølgingsforsøk 2013»
Det ble utført forsøk hvor den mekaniske belastningen ved håndlegging av
varmasfalt og tilsvarende lavtemperaturasfalt i forbindelse med båttransport og
silolagring av asfaltmassen ble undersøkt.
Kartleggingen av de mekaniske belastningene er utført av STAMI ved Raymond
Olsen og omfattet måling av hjertefrekvens (puls) og kraftsbruk målt med en
kraftsensor i asfaltrake, etter samme opplegg som i 2011.
Båttransport
Målingene ble foretatt på asfaltering utført av NCC. Asfalten, Agb 16, ble produsert i
Rekefjord og fraktet med båt til Lyngdal.
Den gjennomsnittlige temperaturen på asfalten målt med FLIR kamera ved lossing
fra båt til bil var 165 oC (162-167 oC) for varmasfalten (referansen) og 128 oC (108 –
130 oC) for lavtemperaturasfalten. Det gir en temperaturreduksjon på 37 oC ved
overgang fra varmasfalt til lavtemperaturasfalt.
Silolagring
Håndlegging av silolagret asfalt ble utført av Veidekke.
Den gjennomsnittlige temperaturen på asfalten målt med IR-termometer på
overflaten av asfalten var 116 oC (108 – 124 oC) for vanlig varmprodusert, men
avkjølt masse (referanse), 104 oC (100 – 110 oC) for silolagret lavtemperaturasfalt og
102 oC (100 – 103 oC) for ferskprodusert lavtemperaturasfalt. Det gir en reduksjon på
henholdvis 12 og 14 oC i asfalttemperatur ved overgang fra vanlig men avkjølt
varmasfalt til silolagret og ferskprodusert lavtemperaturasfalt.
Hjertefrekvensmålinger
Hjertefrekvensmålingene ble delt inn i 20 minutters perioder, hvor det ble beregnet
gjennomsnittlig hjertefrekvens (antall slag pr minutt). Tiden som totalt ble benyttet til å
håndlegge 10 m2 asfalt varierte fra 26-73 minutter. Hjertefrekvensmålingene ble
derfor delt inn i 20 minutters perioder og deretter i restperioder mindre enn 20
minutter. Den gjennomsnittlige hjertefrekvens til asfaltørene for hele måleperioden er
vist i tabell 12.1. Hjertefrekvensmålingene til den ene asfaltøren under håndlegging
av silolagret lavtemperatur (Veidekke), ble av uviss grunn ikke logget av pulsklokken
og var derfor ikke mulig å hente ut i etterkant.
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Tabell 12.1.: Gjennomsnittlig hjertefrekvens per minutt (hele perioden)

NCC Roads
Gjennomsnittlig hjertefrekvens (slag/min)
Varmasfalt – Asfaltør 1
100
Green Asphalt (LTA) – Asfaltør 1
98
Varmasfalt – Asfaltør 2
119
Green Asphalt (LTA) – Asfaltør 2
113
Veidekke Industri
Gjennomsnittlig hjertefrekvens (slag/min)
Varmasfalt – Asfaltør 1
108
Fersk WAM FOAM (LTA) – Asfaltør 1
103
Varmasfalt – Asfaltør 2
100
Silolagret WAM FOAM (LTA) – Asfaltør 2
94
Fersk WAM FOAM (LTA) – Asfaltør 2
92
Kraftmålinger
Resultater fra kraftmålingene er vist som prosent tid med de ulike belastningene per
asfalttype og asfaltrake i figurene 12.1 og 12.2, mens arealene under kurven i kg
korrigert for totaltid er vist i tabell 12.2.
Resultatene viser at prosentvis tid ved de ulike belastningene øker ved overgang fra
varmasfalt til lavtemperaturasfalt for noen personer, mens den reduseres for andre
personer, også innenfor samme forsøk. En belastning som var høyere enn 10 kg ble
vurdert som høy og valgt som indikator på forskjell i belastningen mellom varmasfalt
og lavtemperaturasfalt. Den gjennomsnittlige prosent av tiden med belastning mer
enn 10 kg ble beregnet til 5,0 % (n=6, variasjon 3,1 – 7,0 %) for varmasfalt
(referanse) og 4,8 % (n=6, variasjon 3,4 – 5,5 %) fr lavtemperaturasfalt, noe som gir
en gjennomsnittlig reduksjon i tiden med belastning mer enn 10 kg på 3,9 % ved
overgang fra varmasfalt til lavtemperaturasfalt. Denne reduksjonen i belastning er
ikke statistisk signifikant (p=0,76).
Totalbelastningen kan indikeres med arealet under kurven i kg korrigert for totaltid.
Resultatene viser at belastningen øker ved overgang fra varmasfalt til
lavtemperaturasfalt for noen personer, mens den reduseres for andre personer, også
innenfor samme forsøk. Det gjennomsnittlige arealet under kurven i kg korrigert for
totaltid ble beregnet til 1,15 kg (n=6, variasjon 1,03 – 1,49 kg) for varmasfalt
(referanse) og 1,12 kg (n=6, variasjon 0,91 – 1,50 kg) for lavtemperaturasfalt, noe
som gir en gjennomsnittlig reduksjon (aritmetisk middelverdi) i belastning på 2,4 %
ved overgang fra varmasfalt til lavtemperaturasfalt. Denne reduksjon i belastning er
ikke statistisk signifikant (p=0,80).
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Tabell 12.2.: Arealet under kurven i kg korrigert for totaltid.

NCC Roads
Varmasfalt – Asfaltør 1
Green Asphalt (LTA) – Asfaltør 1
Varmasfalt – Asfaltør 2
Green Asphalt (LTA) – Asfaltør 2
Veidekke Industri
Varmasfalt – Asfaltør 1
Silolagret WAM (LTA) – Asfaltør 1
Fersk WAM (LTA) – Asfaltør 1
Varmasfalt – Asfaltør 2
Silolagret WAM (LTA) – Asfaltør 2
Fersk WAM (LTA) – Asfaltør 2

Arealet under kurven i kg korrigert for totaltid
1,05
1,05
1,49
1,18
Arealet under kurven i kg korrigert for totaltid
1,03
0,96
1,12
1,14
1,50
0,91

Figur 12.1.: Prosent tid med de ulike belastningene per asfalttype og rake fra forsøkene hos
NCC Roads
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Figur 12.2.: Prosent tid med de ulike belastninger per asfalttype og rake fra forsøk hos
Veidekke Industri.

Generelt viser resultatene korte perioder med høy belastning. En rekke faktorer vil
påvirke belastningen som fall i temperaturen på asfalten i løpet av
håndleggingsperioden, arbeidsmåte (for eksempel hvordan man holder asfaltraken,
samt vinkelen på asfaltraken) og rekkefølgen på utleggingen av de ulike asfalttypene.
Dette er ikke undersøkt i denne studien. Vi vet heller ikke nok om personene som
deltok (for eksempel høyde og muskelstyrke). Antall forsøk som ble gjennomført med
håndlegging var begrenset (dvs. ett til to forsøk per lavtemperaturasfalttype), noe
som gjør det vanskelig å konkludere. Kraftmåleren i asfaltraken vil siden vinkelen
under bruk ikke ble undersøkt, sannsynligvis ikke gi et fullgodt mål på bearbeidbarheten til asfaltmassen, men den vil gi et godt mål på hvilke belastninger armer og
skuldre blir utsatt for.

56

Konklusjon:
De mekaniske belastningsmålingene som ble gjennomført under legging av både
varmasfalt (referanse) og lavtemperaturasfalt (LTA) viser ingen statistiske eller
fysiologisk signifikant forskjell i hjertefrekvens eller statistisk signifikant forskjell i
belastning målt med kraftsensor i asfaltrake ved håndlegging av varmasfalt i
forbindelse med båttransport og silolagring. Oppfølgingsforsøkene viser dermed
ingen forskjell i mekanisk belastning ved håndlegging av varmasfalt og
lavtemperaturasfalt, men antall forsøk som ble utført var noe begrenset.
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13.

LO-seminar om lavtemperaturasfalt –
Oslo Kongressenter 19. november 2013
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14.

Oppfølging av forsøksstrekninger med LTA i perioden
2011-2016

Statens vegvesen har i perioden 2011-2016 fulgt opp forsøkstrekninger med
lavtemperaturasfalt (Etatsprogrammet Varige Veger). Torbjørn Jørgensen har laget
statusrapporter i 2012, 2013, 2014 og sist i 2016 (SVV rapport nr. 501). Dette
kapittelet er hentet fra rapporten for 2016. Se kapittel 3 for beskrivelse av
lavtemperaturteknikkene som er benyttet.
Sammendrag:
Rapporten gir en oversikt over oppfølgingsdata på forsøksdekkene som ble utført i
LTA 2011-prosjektet. I etatsprogrammet Varige Veger har Statens vegvesen fulgt
opp tilstandsutvikling ut året 2016 på forsøksdekker med lavtemperaturprodusert
asfalt (LTA).
Databasene og planleggingsverktøyene NVDB123, PMS 2010 og ViaPhoto SVV
benyttes til å dokumentere hvordan dekkene utvikler seg. Årlige tilstandsregistreringer med målebil viser hvordan utviklingen mht. spor (jevnhet på tvers) og
IRI (jevnhet på langs) har vært fra 2011 til 2016.
Etter fem år med trafikk er midlere spordybde (90/10-verdi) 10,6 mm for LTAstrekningene og 9,9 mm for referansestrekningene. Årlig sporutvikling fra 2011 til
2016 er 1,3 mm/år for LTA og 1,2 mm/år for referanse (gjennomsnitt for alle
strekningene).
Midlere IRI-jevnhet (90/10-verdi) er 3,0 mm/m for LTA-strekningene og 2,6 mm/m for
referansestrekningene. Årlig IRI-jevnhetsutvikling er 0,18 mm/m/år for LTA og 0,14
mm/m/år for referanse (gjennomsnitt for alle strekningene).
LTA-forsøksstrekninger:
Tabell 14.1 viser hvilke LTA-forsøksdekker som er utført og hvor de ligger. Dekkene
ble lagt i tidsrommet 15.6.2011 – 21.9.2011, innenfor normal dekkeleggingssesong.
Det er barvegstrategi på strekningene: LTA 1-1; 1-2; 2-2; 3-1; 3-2 og 5-1. Fra 2013
gjelder vinterdriftsklasse DkA og DkB. Dette medfører at vegene saltes og er bare
hele vinteren.
Det er vintervegstrategi på strekningene: LTA 1-3; 2-1; 3-3; og 4-1. Fra 2013 gjelder
vinterdriftsklasse DkC og DkD. Vegen saltes da ved behov i overgangsperiodene
høst/vinter og vinter/vår. Det tillates at vegene får snødekke om vinteren.
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Tabell 14.1.: Oversikt over forsøksstrekninger i LTA 2011.
LTAstrekning
LTA 1-1
LTA 1-2

Referansemasse
Bitumen
Ab11
70/100
Ab11
70/100

LTA-masse

Rediset WMX
WAM

Fylke/ Kommune
Vegnr.
Akershus / Ski, Skoglia,
kv.7040
Akershus / Ski, Skoglia,
kv.7040

Lengde
m

HP/km fra

HP/km til

ÅDT/ Skiltet
hastighet

767

01/0,000

01/0,767

5700 / 50

723

01/0,767

01/1,490

5700/ 50

LTA 1-3

Agb11
160/220

WAM

S-Trøndelag / Hemne,
Vinjeøra, Ev.39

900

05/5,500

05/6,400

743 / 80
1200*

LTA 2-1

Agb11
160/220, 8 % Gja

Green Asphalt
8 % Gja

Møre og Romsdal /
Ålesund, fv.658

851

04/0,155

04/1,006

1700 / 80
1840*

LTA 2-2

Ab16
70/100, 10 % Gja

Green Asphalt
30 % Gja

V-Agder / Høie,
Kristiansand, rv.9

955

04/1,371 R
04/1,371 L

04/2,326
04/2,343

3482 / 70
3600*

LTA 3-1

Ab11
70/100

Cecabase RT

Vestfold / Horten
fv.310

935

01/0,965

01/1,900

8984 / 80
8000*

LTA 3-2

Ab11
160/220

Cecabase RT

Vestfold / Horten
fv.310

863

01/2,768

01/3,631

9000 / 80
8000*

LTA 3-3

Agb11
160/220

LMK foam

Telemark / Skien,
Valebøveien, fv.44

1247

02/8,553

02/9,800

650 / 80
850*

1822

02/1,576

02/3,398

861

03/12,975L
03/13,025R

03/12,164
03/12,164

650 / 80
1000*
3300 / 80
3300*

1035

02/0,717 L
02/0,670 R

02/1,752
02/1,711

2300 / 60
2400*

LTA 3-4
LTA 4-1
LTA 5-1

Agb11
160/220
Ab16
70/100
Ab11 70/100
m/forvarmet Gja

LMK foam
Cecabase RT
160/220 Sasobit,
forvarmet Gja

Telemark / Skien,
Valebøveien, fv.44
Nordland / Bodø,
Mjønes, rv.80
Akershus / AurskogHøland, Løken, fv.115

* Årsdøgntrafikk i 2016
Nedgangen i ÅDT for fv. 310 ved Horten skyldes åpning av ny innfartsveg i 2014.

Klimadata:
I tabell 14.2 vises høyeste og laveste lufttemperatur for 2011–2016 i områdene der
forsøks-strekningene ligger. I tillegg vises høyeste og laveste lufttemperatur 1978–
2007 fra klimakartene i Håndbok 018. Klimadataene er fra Meteorologisk institutt. I
tabell 14.3 vises årsnedbør samt normal årlig nedbørmengde 1961–1990.
Ingen av strekningene ligger i områder med ekstrem kulde eller nedbør. For 5 av de
8 prøve-stedene var årsnedbøren i 2016 høyere enn 30-års normalen. Tre av
prøvestedene hadde høyere maksimum lufttemperatur i juli enn verdien for perioden
1978-2007.
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Tabell 14.2.: Høyeste og laveste lufttemperatur for prøvestrekningene
Høyeste / laveste lufttemperatur, °C
LTAstrekning

Fylke/ Kommune
Vegnr.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Normalverdi1
978-2007

LTA 1-1
LTA 1-2

Akershus/ Ski,
KV7040

27 / -23

29 / -21

28 / -20

32 / -18

26 / -15

29 / -22

30 / -30

LTA 1-3

S-Trøndelag/ Hemne,
EV39

26 / -16

23 / -17

26 / -17

29 / -19

29 / -13

28 / -19

26 / -22

LTA 2-1

Møre og Romsdal/
Ålesund, FV658

23 / -5

23 / -8

26 / -7

29 / -7

30 / -3

29 / -8

26 / -12

LTA 2-2

V-Agder/ Kristiansand,
RV9

26 / -15

26 / -17

27 / -19

29 / -12

25 / -11

26 / -21

28 / -22

LTA 3-1
LTA 3-2

Vestfold/ Horten,
FV310

29 / -20

30 / -19

27 / -17

33 / -16

26 / -16

29/ -13

28 / -22

LTA 3-3
LTA 3-4

Telemark/ Skien,
FV44

27 / -19

30 / -15

27 / -16

31 / -12

25 / -10

28/ -13

30 / -26

LTA 4-1

Nordland/ Bodø,
RV80

26 / -10

22 / -13

26 / -11

29 / -10

24 / -10

27 / -15

26 / -20

LTA 5-1

Akershus/ AurskogHøland, FV115

27 / -31

29 / -30

28 / -25

33 / -24

27 / -19

28 / -28

30 / -28

Tabell 14.3.: Årsnedbør for prøvestrekningene
Årsnedbør, mm
LTAstrekning

Fylke/ Kommune
Vegnr.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Normalverdi

LTA 1-1
LTA 1-2

Akershus/ Ski,
KV7040

973

918

787

995

1035

785

785

LTA 1-3

S-Trøndelag/ Hemne,
EV39

1514

1352

1307

913

1333

1489

878

LTA 2-1

Møre og Romsdal/
Ålesund, FV658

1698

1313

1547

1299

1789

1345

1306

LTA 2-2

V-Agder/ Kristiansand,
RV9

1359

1524

1319

1990

1619

1141

1294

LTA 3-1
LTA 3-2

Vestfold/ Horten,
FV310

1040

1061

908

1035

1157

887

881

LTA 3-3
LTA 3-4

Telemark/ Skien,
FV44

970

957

943

1066

1090

637

851

LTA 4-1

Nordland/ Bodø,
RV80

1269

858

1270

874

1340

1071

1023

LTA 5-1

Akershus/ AurskogHøland, FV115

818

816

691

932

810

659

644

Høyeste kritiske dekketemperatur 20 mm nede i asfaltdekket (Tmax20) ble beregnet
etter formelen gitt i Vedlegg 10 i Håndbok N200 (2014), se tabell 14.4.
Gjennomsnittet av maksimum lufttemperatur for de fortløpende 7 varmeste dagene
ligger til grunn.
Laveste Tmax20 -verdi hadde Bodø på 41 °C, høyeste verdi hadde Horten på 48 °C.
For den varme sommeren 2014 var tilsvarende dekketemperaturer 1,6 - 5,5 grader
høyere.
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Tabell 14.4.: Beregnet høyeste dekketemperatur (Tmax20) for prøvestrekningene i 2016.
LTA-strekning

Fylke/ Kommune, vegnummer

Maks. lufttemp.,
°C

Maks. 7-døgn
lufttemp, °C

Tmax, 20 mm nede i
dekket, °C

LTA 1-1
LTA 1-2

Akershus/Ski, KV7040

29,4

25,0

47,3

LTA 1-3

S-Trøndelag/Hemne, EV39

28,0

23,3

43,9

LTA 2-1

Møre og Romsdal/Ålesund, FV658

28,9

22,9

43,9

LTA 2-2

V-Agder/Kristiansand, RV9

26,2

25,0

47,0

LTA 3-1
LTA 3-2

Vestfold/Horten, FV310

29,0

25,7

48,1

LTA 3-3
LTA 3-4

Telemark/ Skien, FV44

28,3

25,4

47,8

LTA 4-1

Nordland/Bodø, RV80

26,6

22,1

40,5

LTA 5-1

Akershus/Aurskog-Høland, FV115

28,5

25,6

47,8

Oppfølging av dekkekvalitet
Spor- og jevnhetsdata for 2011-2016 for forsøksstrekningene blir oppsummert i dette
kapittelet. Figur for tilstandsutvikling er tatt med når forsøksstrekning og PMS-parsell
er identisk.
LTA 1-1 Ab11 Rediset WMX og LTA 1-2 Ab11 WAM-foam, kv. 7040 Skoglia,
Ski kommune
Skoglia ligger i et boligområde med skole og busstrafikk. Oppmålingen av Skoglia ble
utført av Veiteknisk institutt. Statens vegvesen måler ikke spor- og jevnhet på
kommunale veger.
Det er ca. 8 opphøyde gangfelt på strekningene som gjør store utslag på målingene.
Fartshumper og gangfelt er forsøkt filtrert bort, men gir likevel en del usikkerhet i
dataene. Bilde 14.1. viser et opphøyet gangfelt.
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Bilde 14.1. Opphøyet gangfelt i Skoglia i Ski kommune (foto T. Jørgensen 2013).

LTA 1-3 Agb11 WAM-foam, Ev.39, Vinjeøra, Hemne kommune
Figur 2 viser målebilfoto fra strekningen tatt i juni 2016. Dårlig underlag og dårlig
leggevær har vært negativt for dekkekvaliteten. Bildet viser at dekket har blitt lappet,
trolig våren 2016. Dette kan også forklare lavere sporverdier i 2016.

Bilde 14.2.: Ev. 39, Hp05, m 6302_13.6.16. Agb11 WAM i felt 1. Slaghull har blitt lappet.
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I figur 14.1 vises verdier for spor og jevnhet.

Figur 14.1. Spor- og jevnhetsmåling juni 2016, felt 1 (gul) er LTA

LTA 2-1 Agb11 Green Asphalt, fv.658, Ålesund
Bilde 14.3 viser målebilfoto fra strekningen tatt i mai 2016. Figur 14.2 viser spor og
jevnhet.

Bilde 14.4.: Fv. 658, Hp04/m 771_25.5.2016. Agb11 Green Asphalt i felt 2.
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Figur 14.2.: Spor- og jevnhetsmåling mai 2016, felt 2 (grønn) er LTA.

Figur 14.3 viser tilstandsutviklingen for spor og jevnhet fra PMS2010.

Figur 14.3.: Tilstandsutvikling spor og jevnhet 2016, felt 2 (grønn) er LTA.

Det er en nedgang i IRI-verdi (90/10) fra 2014 til 2016 for LTA-dekket (F2).
Referanse og LTA ligger likt både på spor og jevnhet i 2016.
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LTA 2-2 Ab16 Green Asphalt, rv. 9 Høie-Stemmen, Kristiansand
Bilde 14.4 viser målebilfoto fra strekningen tatt i august 2016. Figur 14.4 viser sporog jevnhetsmålinger.

Bilde 14.4.: Rv 9, hp04, m 2114_17.8.16. Ab16 Green Asphalt i felt 2.

Figur 14.4.: Spor- og jevnhetsmåling august 2016, felt 2 (grønn) er LTA.
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LTA 3-1 Ab11, 70/100, Cecabase, fv.310, Horten
I 2011 førte problem med en vals til dårlig komprimering og høyt hulrom. Tidlig på
sommeren 2013 ble det observert dekkeskader (steinslipp), særlig i begynnelsen av
strekningen. Parsellen er ikke med i den statistiske behandlingen.
Bilde 14.5 viser målebilfoto fra strekningen tatt i april 2016. Sommeren 2015 ble
forsøksdekkene frest bort og nytt dekke (Ab11) lagt i begge felt. Figur 14.5 viser
spor- og jevnhetsmålinger for mai 2015, før dekkene ble frest.

Bilde 14.5.: Fv. 310, hp01, m 1019_20.4.16. Ab11. Nytt dekke ble lagt i begge felt juni 2015.

Figur 14.5.: Spor- og jevnhetsmåling mai 2015, felt 1 (grønn) er LTA.
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LTA 3-2 Ab11, 160/220, Cecabase, fv. 310, Horten
Problem med en av valsene førte til dårlig komprimering og høyt hulrom.
Jevnhetsmålingen viser at referansedekket stedvis har dårligere utvikling. Parsellen
er med i den statistiske behandlingen i kapittel 4 fram til 2015.
Sommeren 2015 ble forsøksdekket frest bort og nytt dekke (Ab11) ble lagt i begge
felt. Bilde 14.6 viser målebilfoto fra strekningen tatt i mai 2016. Figur 14.6 viser sporog jevnhetsmåling for mai 2015.

Figur 14.6.: Fv. 310, hp01, m 3044_4.5.16. Nytt dekke (Ab11) ble lagt i begge felt i 2015.

Figur 14.6.: Spor- og jevnhetsmåling 2015, felt 2 (grønn) er LTA.
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LTA 3-3 og LTA 3-4 LMK-skum, fv. 44, Valebøveien, Skien
Bilde 14.7 viser målebilfoto fra LTA 3-3 tatt i august 2016. Figur 14.7 og 14.8 viser
spor og jevnhet for LTA 3-3 og LTA 3-4. Vegen ble omnummerert i 2013, frat hp 03 til
hp 02.

Bilde 14.7.: Fv. 44, hp02, m 8598_16.8.16. Agb11 LMK skum i felt 2 (LTA 3-3).

Figur 14.7.: Spor- og jevnhetsmåling august 2016, felt 2 (grønn) er LTA. Strekning LTA 3-3.
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Figur 14.8.: Spor- og jevnhetsmåling august 2016, felt 2 (grønn) er LTA. Strekning LTA 3-4.

LTA 4-1 Ab16, Cecabase, rv.80, Mjønes, Bodø
Figur 14.8 viser målebilfoto fra strekningen tatt i april 2016. Figur 14.9 viser spor- og
jevnhetsmåling.

Bilde 14.8.: Rv. 80, hp03/km 12,417_26.4.16. Ab16 Cecabase i felt 1.
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Figur 14.9.: Spor- og jevnhetsmåling april 2016, felt 1 (gul) er LTA.

LTA 5-1 Ab11, Sasobit, fv.115, Løken, Aurskog-Høland kommune
Bilde 14.9. viser målebilfoto fra strekningen tatt i juni 2016. Det er ett punkt (40 m) på
referansestrekningen med svært høy sporverdi. Målebilfoto i bilde 14.10 viser at
årsaken er svak vegkant eller svakt bærelag. Partiet ligger like ved utkjørselen til
driftsbygningen i bilde 14.9. Figur 14.10 viser spor- og jevnhetsmåling.

Bilde 14.9.: Fv. 115, hp02, m 1533_23.6.16. Ab11 Sasobit i felt 2.
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Bilde 14.10.: Fv. 115, hp02, m 1454_23.6.16. Ab11 referanse i felt 1. Svak vegkant som gir
høy sporverdi.

Figur 14.10. Spor- og jevnhetsmåling juni 2016, felt 2 (grønn) er LTA
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Oppsummering spor- og jevnhetsresultater
Spormålinger
En oppsummering av spormålingsdata er gitt i tabell 14.5 (90/10-verdier) og tabell
14.6 (gjennomsnitt). Sporutvikling (mm/år) fram til 2016 er også beregnet. For LTA 32 er sporutvikling fram til 2015 beregnet.
Tabell 14.5. Spormålingsdata, 90/10-verdier for 2011-2016
Spor 90/10 (mm)
LTAstrekn
LTA-masse
Ab11 Rediset
WAb11
Agb11 WAM
Agb11 GA
Ab16 GA
Ab11 Cecabase
Agb11 LMK skum
Agb11 LMK skum
Ab16 Cecabase
Ab11 Sasobit

1-1
1-2
1-3
2-1
2-2
3-2
3-3
3-4
4-1
5-1
Middel

2011
LTA
3,8
4,5
4,4
2,7
2,7
4,7
3,4
3,1
5,4
5,3
4,0

Ref
4,4
4,3
4,4
2,6
4,0
5,0
3,8
2,8
4,6
4,9
4,1

2012
LTA
8,0
6,3
6,8
4,2
4,5
4,4
2,7
2,9
7,0
6,0
5,3

Ref
5,2
4,3
5,9
4,1
3,9
4,5
3,2
3,5
7,4
5,6
4,8

2013

2014

2015

LTA Ref LTA Ref LTA
6,3 4,9 5,8 4,7 6,0
5,1 4,1 6,3 5,2 8,4
10,7 10,1 11,5 11,9 20,0
5,8 6,1 7,4 8,3 9,7
6,6 5,8 8,6 8,4 9,7
5,6 5,9 7,8 8,0 9,4
3,2 2,9 3,5 3,5 3,7
5,2 3,9 3,7 4,5 7,7
9,2 9,0 11,9 10,0 12,5
8,1 9,0 9,2 7,2 9,2
6,6 6,2 7,6 7,2 9,6

Sporutvikl.
2011-2016,
mm/år

2016

Ref
6,7
4,4
19,1
13,5
9,0
10,0
3,4
6,0
12,1
7,0
9,1

LTA Ref
8,3 6,4
7,5 5,2
15,7 18,2
11,2 12,1
12,2 11,7

LTA
0,91
0,61
2,26
1,70
1,89
1,18
0,13
1,12
1,90
1,52
1,32

4,0 3,6
8,7 7,9
14,9 12,9
12,9 10,7
10,6 9,9

Ref
0,41
0,18
2,76
1,90
1,54
1,25
-0,05
1,02
1,66
1,16
1,18

Tabell 14.6.: Spormålingsdata, gjennomsnittsverdier for 2011-2016
Spor, Gjennomsnitt (mm)
LTAstrekning
LTA-masse
Ab11 Rediset
WAb11
Agb11 WAM
Agb11 GA
Ab16 GA
Ab11 Cecabase
Agb11 LMK skum
Agb11 LMK skum
Ab16 Cecabase
Ab11 Sasobit

1-1
1-2
1-3
2-1
2-2
3-2
3-3
3-4
4-1
5-1
Middel

2011
LTA
3,1
3,6
3,2
2,0
2,4
4,2
3,1
2,8
4,4
4,1
3,3

2012
Ref
3,1
3,0
3,3
2,2
3,2
4,2
3,5
2,5
3,5
4,2
3,3

LTA
5,2
5,2
4,9
3,9
3,8
3,7
2,2
2,0
6,1
4,7
4,2

2013
Ref
3,9
3,7
4,9
3,7
3,6
4,0
2,5
2,6
5,0
4,8
3,9

LTA
4,7
3,6
7,8
5,3
5,1
4,9
2,7
3,3
7,7
5,7
5,1

2014
Ref
3,8
3,2
7,2
5,4
5,0
4,9
2,3
3,0
7,0
6,3
4,8

LTA
4,5
4,2
8,6
6,9
7,2
6,3
2,8
2,8
7,5
6,6
5,7

2015
Ref
3,2
3,9
9,6
7,8
6,9
6,6
2,6
3,1
6,8
6,4
5,7

LTA
4,2
6,4
16,0
9,1
8,1
8,1
3,0
5,0
10,6
6,7
7,7

Ref
4,5
3,3
14,0
10,9
7,4
8,2
2,7
4,1
9,5
6,4
7,1

2016
LTA
6,0
6,2
11,2
10,5
10,2

Ref
4,8
3,8
12,4
10,4
9,4

2,6
5,6
12,2
10,0
8,3

2,8
5,2
10,8
9,8
7,7

Sporutvikl. 20112016, mm/år
LTA
0,58
0,51
1,60
1,70
1,56
0,98
-0,09
0,56
1,56
1,18
1,01

Figur 14.11 og 14.12 gir en grafisk fremstilling av sporverdiene. Det er fortsatt noe
høyere sporverdier for LTA-dekkene. For LTA 1-3 går spordybden ned fra 2015 til
2016, trolig pga. lapping av dårlige partier.
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Ref
0,34
0,15
1,82
1,64
1,23
1,00
-0,15
0,54
1,46
1,12
0,92

Figur 14.11.: Spormåling, 90/10-verdier

Figur 14.12.: Spormåling, gjennomsnittsverdier
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Figur 14.13 viser årlig sporutvikling (90/10) fram til 2016 (LTA 3-2 fram til 2015).

Årlig sporutvikling (90/10) fra 2011 til 2016
3,0

LTA

2,5

Ref

mm/år

2,0

1,5

1,32
1,18

1,0

0,5

0,0

1-1

1-2

1-3

2-1

2-2

3-2

3-3

3-4

4-1

5-1

Middel

-0,5

LTA-prøvestrekning

Figur 14.13.: Årlig sporutvikling 2011 - 2016

I figur 14.14 vises årlig sporutvikling for LTA-dekker med skummingsteknikk og deres
referansedekker.

LTA med skumming
Årlig sporutvikling (90/10-verdi): 2011-2016
3,0

LTA

2,5

Ref

mm/år

2,0

1,5

1,3 1,2

1,0

0,5

0,0

1-2

1-3

2-1

2-2

3-3

3-4

Middel

-0,5

LTA-prøvestrekning

Figur 14.14.: Årlig sporutvikling, LTA med skummingsteknikk, 90/10-verdier
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Jevnhetsmålinger
En oppsummering av jevnhetsmålingsdata er gitt i tabell 14.7 (90/10-verdier) og
tabell 14.8 (gjennomsnittsverdier). Årlig IRI-utvikling (mm/m/år) fram til 2016 er også
beregnet. For LTA 3-2 er utviklingen fram til 2015 beregnet.

Tabell 14.7.: Jevnhetsmålinger 2011-2016, 90/10-verdier IRI

Tabell 14.8.: Jevnhetsmålinger 2011-2016, gjennomsnittsverdier IRI

Figur 14.15. viser grafisk fremstilling av jevnhetsverdiene og figur 14.16 en grafisk
fremstilling av årlig jevnhetsutvikling fram til 2016.
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Figur 14.15.: Jevnhetsmåling, 90/10-verdier IRI

Figur 14.16.: Årlig IRI-utvikling (90/10-verdier) 2011-2016

Figur 14.17 viser grafisk fremstilling av årlig utvikling av IRI-jevnhet for LTA-dekker
med skumming.
LTA-dekkene (0,18 mm/m/år) har samlet noe høyere IRI-utvikling enn referansene
(0,14 mm/m/år). Negativ differanse for LTA 2-2 kan skyldes måleusikkerhet.
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Figur 14.17.: Årlig utvikling av IRI-jevnhet (90/10-verdier) for dekker med skummingsteknikk

Oppsummering
Prosjektet forutsatte at LTA- og referansemasse skulle ha samme sammensetning
mht. tilslag, kornkurve og bindemiddel. Likeså at dekkene skulle oppfylle samme
krav og oppnå samme levetid når de legges under like forhold og komprimeres til
samme hulrom.
Etter fem års funksjonstid er utviklingen til LTA- og referansedekker noenlunde lik.
Figur 14.18 og figur 14.19 viser trendene for gjennomsnittlig spor- og
jevnhetsutvikling for de ti forsøks-strekningene. Figurenes 2016-verdier representerer
gjennomsnittet for de ni gjenværende prøvestrekningene.
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Figur 14.18.: Trend for sporutvikling (90/10-verdi) for de ti forsøksstrekningene

Gjennomsnittet for alle prøvestrekningene i 2016 på 90/10-spordybde er noe større
på LTA (10,6 mm) enn på referansene (9,9 mm). Vedlikeholdsstandarden tillater en
maksimal spordybde på 25 eller 20 mm før reasfaltering på veger med hhv moderat
eller høy årsdøgntrafikk.
Gjennomsnittet for årlig sporutvikling fra 2011 til 2016 er 1,3 mm for LTA og 1,2 mm
for referansene.

Figur 14.19.: Trend for IRI-jevnhet (90/10-verdi) for de ti forsøksstrekningene
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Gjennomsnittlig IRI-jevnhet (90/10-verdi) i 2016 er 3,0 mm/m på LTA-strekningene og
2,6 mm/m på referansestrekningene. Det er to «dumper» i trendkurven som trolig
skyldes årlige variasjoner i tilstand eller muligens variasjoner i målingene. I
tallmaterialet ser man at enkelte år er verdiene lavere eller høyere enn foregående
og neste år.
Gjennomsnittlig årlig IRI-jevnhetsutvikling fra 2011 til 2016 er 0,18 mm/m/år for LTAdekkene og 0,14 mm/m/år for referansedekkene.
Spor- og jevnhetsmålingene indikerer at IRI-jevnhetskriteriet for ny dekkelegging
(f.eks. 5,1 mm/m) kan bli overskredet før spordybdekriteriet på flere av
forsøksstrekningene. Høy IRI-verdi kan forklares med dårlig bæreevne, setninger
eller at dekket har fått andre typer skader.
Trendene for spor og jevnhet på LTA- og korresponderende referansedekke er
forholdsvis like, med noe lavere utvikling for referansedekkene.
To av forsøksstrekningene (LTA 3-1 og LTA 3-2) ble etter hvert tatt ut av statistikken
pga. dekkeskader, som i stor grad skyldtes utilstrekkelig komprimering ved utlegging.
LTA-dekkene med skummingsteknikk hadde i gjennomsnitt 90/10-spor på 9,9 mm,
mens referansedekkene hadde 9,8 mm. Tilsvarende gjennomsnitt for IRI var 2,9
mm/m for LTA-, og 2,6 mm/m for referansedekkene.

Oppfølging av LTA-dekker lagt av Lemminkäinen i 2012 og 2013

Figur 14.20.: Oppfølging av dekker med PMB
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15.

Test av borkjerner tatt ut 2017 fra LTA 2011 dekker

Det ble i 2017 boret ut kjerner fra de LTA 2011-dekkene. Borkjernene ble analysert
av Statens vegvesen.
Måling av lastfordelingskoeffisent viser at det er liten forskjell mellom LTA-dekker og
referansen. Referansen har marginalt høyere verdi. Se figur 15.1.
4,00

Lastfordelingskoeffisient, a

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

1-1 REF 1-1 LTP 1-2 REF 1-2 LTP 1-3 REF 1-3 LTP 2-1 REF 2-1 LTP 2-2 REF 2-2 LTP 3-3 REF 3-3 LTP 3-4 REF 3-4 LTP 4-1 REF 4-1 LTP 5-1 REF 5-1 LTP
a

3,54

3,38

3,40

3,31

2,96

2,96

3,17

3,16

3,17

3,12

3,04

3,10

3,17

3,01

3,23

3,19

3,61

3,44

Figur 15.1: Lastfordelingskoeffisient

Bindemiddelet fra borkjernene ble gjenvunnet og testet.
Figur 15.2 viser penetrasjon ved 25°C for LTA-dekker og referanse. Figuren viser at
etter 6 år på vegen er det kun 2 av strekningene som har mykere bindemiddel i den
lavtemperaturproduserte massen sammenlignet med referansen. Mykningspunkt og
rheometermålinger av kompleksmodul og MSCRT ved 60°C viser samme trend.
5-1 LTPA med Sasobit, som inneholder voks, skiller seg tydelig fra de andre
prøvene. Den viser betydelig større deformasjonsmotstand, både ved 25°C og 60°C.
Materialet er imidlertid stress-sensitivt, hvilket betyr at deformasjonsmotstanden avtar
når belastningen økes.
Lavtemperaturegenskapen, målt ved Fraass bruddpunkt, er svake. Det er så mye
som 6°C forskjell mellom referansen og LTA med sasobit.
1-1 LTPA med Rediset, som også inneholder noe voks, viser samme tendens som 51 LTPA, både når det gjelder deformasjonsegenskaper og bruddpunkt, men ikke like
betydelig.»
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Figur 15.2: Analyse av gjenvunnet bitumen.

16.

Utvikling av lavtemperaturasfalt i Norge i perioden
2011 - 2017

EBA har i perioden etter «LTA 2011» arbeidet for en videreutvikling og økt
anvendelse av lavtemperaturasfalt.
Statens vegvesen har hatt tre år med bonus for bruk av lavtemperaturasfalt, 2013 –
2015. I denne perioden ble det installert skummingsutstyr på omkring 50 asfaltfabrikker. Disse fabrikkene produserer mer enn 50 % av totalvolumet av asfalt.
Tabell 16.1: Oversikt over LTA-produksjon
År
Prod. i 1000 t
% av total

Produksjon av LTA 2011 - 2017
2011
2012
2013
2014
2015
26
338
539
592
0,4
5,2
7,7
8,6

2016
502
7,0

2017
869
11,1

Produksjonen gikk noe ned fra 2015 til 2016, noe som skyldes at en av de større
asfaltprodusentene ikke produserte LTA i 2016.
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17.

EBA Seminar om lavtemperaturasfalt 2016

EBA inviterte noen deltagere til en oppsummering av LTA 2011 den 30.11.16.
Presentasjoner på oppsummeringsmøte var som følger:
Arne Aakre
EBA
innledning
Raymond Olsen
STAMI
analyserapport måling av asfaltrøyk
Torbjørn Jørgensen
Statens vegvesen resultater fra oppfølging av strekninger
Roar Telle
Veiteknisk Inst.
resultater fra oppfølgingsforsøk
Anne-Lise Vaa
Lemminkäinen
Status og erfaringer Lemminkäinen
Mona Teigen
NCC
Status og erfaringer NCC
Stig Lindland
Skanska
Status og erfaringer Skanska
Jan Ove Kristiansen
Peab
Status og erfaringer Peab
Geir Lange
Veidekke
Status og erfaringer Veidekke
Jon Borge Finset
Nynas
Erfaringer fra Nynas
Tone Hegghammer
Arbeidstilsynet
Syn på bransjens LTA-innsats

Konklusjonen er at det er gjort mye godt arbeid med LTA og den generelle erfaring er
at legging av LTA med maskin gir dekker med omtrent samme kvalitet og levetid som
for ordinær varmblandet asfalt. Håndlegging oppfattes å gi tyngre bearbeidbar masse
som gir økt belastning på tross av at forsøk ikke viser noen økt belastning. Mengden
asfaltrøyk er merkbar mindre ved legging av lavtemperaturasfalt, noe som bidrar til et
bedre arbeidsmiljø, spesielt i tuneller og lukkede rom.
Omfanget av lavtemperaturasfalt har ikke blitt som ønsket, noe som skyldes skepsis
hos enkelte kunder og manglende entusiasme internt i firmaene. Arbeidstilsynet er
ikke tilfreds med fremdriften i overgangen fra varmasfalt til lavtemperaturasfalt og ber
derfor asfaltprodusentene lage en ambisiøs opptrappingsplan for LTA.

18.

Videre arbeid med lavtemperaturasfalt

EBA har følgende strategi for lavtemperaturasfalt:
1. Målsetning for produksjon av LTA de neste 3 årene.
a. 2018: 20%
b. 2019: 30%
c. 2020: 40%
d. 2050: 100%

-

Mål at LTA skal bli den foretrukne asfalttypen
Entreprenørene må sette klare mål for økning av LTA produksjon
LTA blir et av flere virkemidler i forhold til reduksjon av klimagasser
Ta bort eventuelle konkurranseulemper for LTA
Bestille LTA i konkurransegrunnlaget, begrunne hvorfor LTA eventuelt ikke
velges. Motsatt av i dag.
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