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Oppfølging og kontroll
 ■ Veiteknisk Institutt  utfører oppfølging og kontroll av 

 asfaltarbeider med hensyn på utførelse og kvalitet av ferdig dekke.
 ■ Veiteknisk Institutts representanter kommer eventuelt ut på 

det enkelte arbeidsted eller kan foreta konsultasjon på grunnlag av 
telefonsamtaler og/eller bilder.

 ■ Oppdragene kan variere fra enkle private gårdsplasser til større 
industriområder, veier og flyplasser.

 ■ Veiteknisk Institutt bistår med uavhengig tredjepartskontroll.
 ■ Veiteknisk Institutt kan også bistå med innhenting av 

 asfalt prøver for senere laboratorieanalyser og rapportering.
 ■ Veiteknisk Institutts målebil foretar kontinuerlig tilstands

registrering mhp jevnhet på langs og tvers (spor), tverrfall og tekstur 
(overfalteruhet) i tillegg til fotografering pr. 10–20 meter.

Når man bestiller et asfaltdekke med en bestemt massetype ligger det mange forutsetninger til 
grunn, som for eksempel krav til råmaterialer, sammensetning, utlegging, hulrom med videre. 

 ■ Oppfølging og kontroll bør bygges opp alt etter størrelsen på jobben og hvor kritisk resultatet er. Noen ganger bør man følge opp selve utførelsen og ta 
ut prøver for kontroll av at kravene til massetypen oppfylles, og andre ganger på mindre arbeider kan man nøye seg med resultatene fra entreprenørens 
egenkontroll og en visuell bedømning.
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 ■ Veiteknisk Institutts laboratorium kan 
utføre analyser med hensyn på hulrom, 
bindemiddelinnhold, kornkurve og  vurdere 
dekketykkelse og vedheft mellom 
asfaltlag.

 ■ Vi foretar utboring av asfaltkjerner og
uttak av asfaltprøver.

 ■ Veiteknisk Institutt foretar også 
 analyser for eventuelt å påvise tjære 
(PAH 16) i returasfalt.

 ■ Ved behov for utvidete analyser er 
instituttet også behjelpelig med dette.
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