
LavTemperaturAsfalt
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.



EAPA Low Temperature Asphalt report: As a rule of thumb, one can assume that a reduction of the temperature by 15oC results in an emission reduction by 50%



MÅL FOR «LTA 2011»

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 lavtemperatur-teknikker.



ORGANISERING «LTA 2011»

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).



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. 

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. 



Konklusjon 
asfaltkvalitet og dekkelevetid

Prosjektet forutsatte at LTA- og referansemasse skulle ha samme sammensetning med 
hensyn til 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. 

Testing av borkjerner tatt ut fra asfalt-
dekker i 2017 viser liten forskjell 
mellom LTA og referansen.

Asfaltkvalitet og dekkelevetid er 
den samme for lavtemperaturasfalt
og varmprodusert asfalt.



Veien videre

• I 2011 var lavtemperaturteknikker nytt for de fleste asfaltprodusenter og
utvikling og erfaring etter 2011 sikrer god kvalitet.

• Produksjonsutstyret blir stadig utviklet for å fungere optimalt ved lavere temperatur.

EBA har følgende strategi for lavtemperaturasfalt:
Målsetning for produksjon av LTA de neste 3 årene.

– 2018: 20%
– 2019: 30%
– 2020: 40%
– 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.

Godt arbeidsmiljø uten bitumenrøyk


