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Rapport oppsummering av bruk av gjenbruksasfalt i Molde kommune
KFA ba november 2015 Molde kommune, v/ Jan Ulvund, Bydrift om å lage en oversikt over
asfaltarbeider de siste årene på strekninger der asfaltgranulat og fresemasser er benyttet til
forsterkning. Oversikten som presenteres her er noe bearbeidet.
Generell beskrivelse av det kommunale vegnettet og bruk av asfaltgranulat:
Det er en aksept i kommunen om at vegene skal brukes og at vegene krever vedlikehold. Det
avsettes derfor årlig midler til dekkevedlikehold. Samlet veglengde er ca 215 km. Pr 2011 var
der ca 60 km grusveger. Bydrift har siden 2004 metodisk anvendt asfaltgranulat ved utlegging
av nytt bærelag på utvalgte grusveger, avsluttet med et nytt varmprodusert slitelag
2004 og 2005 kjøpte kommunen granulat i markedet, siden 2006 har kommunen hatt et eget
godkjent mellomlager. Her er følgende mengder granulat produsert og anvendt på eget
kommunalt vegnett:
2006: 9730 tonn
2009: 4500 tonn
2013: 4900 tonn.
Grusvegene er bygdeveger som er ‘blitt til over tid’. Ofte er det lavtrafikkerte veger, med
ulike stigningsforhold. De utvalgte vegene er blitt tilført en nytt bærelag bestående av
granulat, i fraksjon 0-11 mm og 0-22 mm. Massene er utlagt med utlegger uten tilsetting av
emulsjon. Tykkelser varierer fra ca 90 – 150 kg/m2. Arbeidene avsluttes med legging av et
nytt varmprodusert Ma-dekke (Ma 11 – 6000) i tykkelse 100-110 kg/m2. Kommunen
tilstreber å legge det nye slitelaget straks etter at bærelaget er utlagt.
Kommunen har gode erfaringer. Arbeidene har også inkludert båt-transport. Pr 2010 var ca 10
km grusveg forsterket med granulat og nytt slitelag (Ma). I perioden 2011-2015 er ytterligere
8,2 km grusveg forsterket på tilsvarende vis.
Fra og med 2011 er følende forsterkningsarbeider utført:
1.Utført i 2011:
Eidsetervegen, Hjelset øst, parsell 720 m, samlet areal 3000 m2. Liten ÅDT her.
Bærelag av asfaltgranulat 0-22mm, tykkelse bestilt 150 kg/m2.
Her ble det brukt 525 tonn granulat tilsvarende 175 kg/m2 fra eget lager.
Deretter ble det lagt Ma 11-6000, 295 tonn tilsv. 98,3 kg/m2.
Asfaltgranulat ble utlagt på vegskuldre etter arbeidet, og alt i alt ble det et godt resultat. Vi har
ikke hatt etterarbeider her. 3 bilder fra arbeidet her er vedlagt. Veidekke utfører.
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Eidsetervegen, bærelag (kaldt granulat) og slitelag av Ma (utbedret 2011)

Som bilde ovenfor
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Eidsetervegen, utlegging av fabrikkprodusert Ma (2011)
2. Utført i 2012:
Grønnes-Brokstad, parsell 1000 m, samlet areal ca. 3500 m2. Liten ÅDT.
Bærelag av asfaltgranulat, tykkelse bestilt 150 kg/m2. Det ble det brukt 0-11 mm granulat
knust av NCC ca. 1 måned tidligere enn legging (28. august). Her ble det lagt 525 tonn
granulat på jevnt, fint underlag. I og med at vi her hadde tilbud på et ferskt og fint granulat,
tykkelse 150 kg/m2 dekke.
Så ble det lagt et dekke med Ma 11-6000, i alt 398 tonn (113 kg/m2) umiddelbart etterpå.
Godt resultat til en samlet pris (kjøp av masse, transport, utlegging og valsing) på kr. 86,-/m2
(tilsvarer kr. 303,-pr. lm)
Kostnader med denne jobben:
Pristilbud fra NCC på granulat/fresemasse her (ekskl. mva)var kr. 500,-/tonn og fordeler seg
slik: Granulat: kr. 280,-/tonn
Transport med båt og bil: kr. 109,-/tonn
Utlegging: kr. 111,-/tonn
Granulat ferdig utlagt: kr. 86,-/m2
Ma 11-6000: kr. 99,-/m2
Sum totalt kr. 185,-/m2 som gir ca. kr. 650,-/løpemeter veg her.
I 2012 la vi også som et prøveprosjekt 4 parseller med LTA etter forslag fra NCC. Selskapet
lanserte det året lavtemp.asfalt på markedet, og vi la i alt vel 800 lm veg. Det er ikke registrert
noe spesielt etter disse strekningene. Vi hadde utvidet garanti på disse arbeidene. Selv om vi
ikke ser noe negativt med dette, gikk vi ikke videre med slike forsøk. Dette fordi vi hadde
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mye transport med bil på disse jobbene, og det er en utfordring å frakte asfalt fra Ålesund og
opprettholde temperatur på massen.
3. Utført i 2013:
3.1 Ny parsell på Grønnes-Brokstad, lengde ca. 1000 m (ca. 3800 m2 granulat, 3660 m2
toppdekke).
Samme opplegg som i 2012, men vi holdt selv granulatet.
Pris transport granulat (ca. 15 km): kr. 80,-/tonn
Utlegging/valsing: kr. 110,-/tonn
Granulat utlagt: 472 tonn tilsv. 124 kg/m2
Forbruk Ma 11-6000: 360 tonn tilsv. 98 kg/m2
Kostnad totalt: kr. 465 250,- inkl. mva
3.2 Langholvegen, parsell nord (på Istad), lengde 965 m:
Bredde: 4,5 m-sum areal 4340 m2
Granulat utlagt: 560 tonn tilsvarende 129 kg/m2
Ma 11-6000: 430 tonn tilsvarende 99 kg/m2
Totale kostnader inkl. mva: kr. 599 375,- gir kr. 621,-/løpemeter veg med bredde 4,5 m.
Langholvegen har liten ÅDT, men noe andel tyngre kjøretøyer. Bra resultat etter
forsterkningsarbeidet.
4. Utført i 2014:
4.1 Langholvegen, parsell syd (fra Gunnerød Gard til Fv. 407), lengde 550 m:
Bredde gj.snitt 5,0 m-sum areal ca. 2500 m2
Granulat fra eget lager, utlagt 280 tonn tilsv. 102 kg/m2
Ma 11-6000: Utlagt 259 tonn tilsv. 97 kg/m2
Kostnader ekskl. mva:
Transport granulat (32 km transportlengde): kr. 170,70 /tonn
Utlegging og valsing av granulat: kr. 110,-/tonn
Ma 11-6000: kr. 770,-/tonn
4.2 Veg til Berg, Nesjestranda, lengde 1140 m:
Bredde: 3,5 m-sum areal 4000 m2
Granulat fra eget lager, utlagt 478 tonn tilsv. 120 kg/m2
Ma 11-6000: Utlagt 413 tonn
Kostnader ekskl. mva:
Transport granulat ((20 km transportlengde): kr. 106,70/tonn
Utlegging og valsing av granulat: kr. 110,-/tonn
Ma 11-6000: kr. 770,-/tonn
Vegen til Berg er bratt, har liten trafikk. Som følge av stigningsforholdene, hadde vi en del
vedlikehold på grusvegen. Også skader som føle av overvatn. Godt resultat av
forsterkningsarbeidet så langt.

5

4.3 Gjeitnesvegen, lengde ca. 800 m:
Bredde: ca. 3,2 m-sum areal ca. 2500 m2
Granulat fra eget lager, utlagt 299 tonn tilsvarer 120 kg/m2
Ma 11-6000: Utlagt 308 tonn tilsv. 123 kg/m2
Kostnader ekskl. mva:
Transport granulat (16 km transportlengde): kr. 85,30/tonn
Utlegging og valsing: kr. 110,-/tonn
Ma 11-6000: kr. 770,-/tonn
Også dette er en «bygdeveg» med liten kjøretrafikk. Resultatet av asfaltarbeidet ble bra, og vi
antar at vedlikeholdet her er redusert til et minimum.
5. Utført i 2015
5.1 Solemdalsvegen, vestre del, lengde 850 m:
Bredde: ca. 4,0 m-sum areal ca. 3300 m2
Granulat fra eget lager, utlagt 430 tonn tilsvarer 131 kg/m2
Ma 11-6000: Utlagt 299 tonn (tilsvarer 89 kg/m2)
Kostnader ekskl. mva:
Transport granulat (17 km transportlengde): kr. 75,-/tonn
Utlegging og valsing: kr. 110,-/tonn
Ma 11-6000: kr. 1 065,-/tonn
5.2 Kortgarden, 2 parseller på 1000 m og 200 m, i alt 1200 m:
Allerede i 2006 ble det foretatt forsterkningsarbeider og asfaltering på Kortgarden, i alt 2500
m. På denne strek ingen er det en del kjøretrafikk og en relativt stor andel tyngre transport.
Vegen strekningen har hatt div. langsgående sprekker og mindre skader etter at vi rustet opp.
Etter vinter og telehiv har den «leget» seg selv, og det har ikke vært nødvendig med større
utbedringer.
Etter siste vinter, oppsto det derimot store skader på vegen på lengre partier. Midlertidige
tiltak med oppfylling av oljegrus var nødvendig for å opprettholde trafikken på en forsvarlig
måte.
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Skader vinteren 2014/2015 på Kortgarden, forsterket i 2006
Det ble konstatert at det var vannpress i overbygningen pga. av dårlige veggrøfter. Det ble
derfor besluttet å foreta større dreneringsarbeider før nytt dekke kunne legges. Dette ble
gjennomført, midlertidig oljegrus ble fjernet og nytt dekke, Agb 11 ble lagt etter ferien.
Kort sammenfattet mener vi årsaken til kollapsen her er en kombinasjon at tungtrafikk
gjennom mange år sammen med for dårlige sidegrøfter/drenering av grøftevatn.
6. Knusing av asfaltflak:
Det har vært en stor graveaktivitet også de siste årene, og det er nå (høsten 2015) anslagsvis 8
000-10 000 tonn flakmasser på lager. Vi planlegger derfor knusing til våren.
Tilgangen av flakmasser er større enn det vi klarer å ta ut etter knusing. Vi ser at granulatet
taper kvalitet til forsterkning når det ligger lenge på lager. Selv om vi selger masse, blir det
ikke stort nok uttak. Vi må derfor være aktiv med bruk av massen samtidig som vi må
regulere mottaket av flakmasser.
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Granulat fra kommunalt mellomlager, Molde kommune

