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1 Historik
En av författarna till denna rapport satte redan 1970 sina fötter på ett
väglaboratorium, då som pryoelev på Vägverket. Laboratoriet var inhyst i en liten
trång källarlokal, som ur arbetsmiljösynpunkt måste ha varit mycket olämplig,
bl.a. fanns ingen ventilation. Lite senare under 1970-talet började dock både
Vägverket och entreprenörer att bygga upp grunden till de väglaboratorier som är
verksamma idag. Statusen på väglaboratorierna har successivt höjts och förbättrats
mycket tack vare auktorisationen.
Redan i början på 1980-talet startade en diskussion om hur man skulle förbättra
kvaliteten på våra beläggningar. 1985 påbörjades ett projekt som benämndes
Försök med förbättrad produktionskontroll . Detta försök slog väl ut och därför
permanentades verksamheten 1987 under namnet
Auktorisation av
asfaltlaboratorier . Asfaltnämnden som har varit ansvarig för auktorisationen
sedan dess har varit sammansatt av representanter från olika intressenter i
branschen. Sekretariatet har skötts av FAS och kontrollen av laboratorierna av
personal från VTI.
Under de första åren sköttes laboratoriernas egenkontroll av VTls kontrollant,
dvs kontrollanten hade med sig kalibreringsinstrument och kontrollerade
utrustningarna på varje laboratorium. Sedan 1991 har laboratorierna själva fått
utveckla egna system för egenkontroll. Syftet med detta är att
laboratoriepersonalen får en ökad kunskap och förståelse om de utrustningar de
förfogar över. Dessutom innebär det en anpassning mot de krav som den
kommande ackrediteringen innebär. Kontrollantens uppgift blev då att se till att
reglerna efterlevdes samt att överföra tips och ideer mellan laboratorierna. Inom
auktorisationen har tyngdpunkten dock varit de ringanalyser som årligen utförts
för att verifiera att laboratoriernas resultat överensstämmer. Varje år har ett antal
FAS-metoder ingått. Som mest deltog 44 laboratorier under ett år det var 1995.
Totalt sett har ett drygt 50-tal laboratorier deltagit sedan starten.
39

2 Asfaltnämnden
Asfaltnämnden är det kontrollorgan som har utfärdat regler och löpande behandlat
de frågor som berört auktorisationsverksamheten.
Bemanningen
inom
asfaltnämnden har naturligtvis förändrats under åren och även regelverket har
reviderats ett antal gånger.
De första kontakterna och diskussionerna om en frivillig auktorisation av
asfaltlaboratorier inleddes 1984. Det var i Svenska Byggentreprenörföreningen,
SBEF och Vägverkets gemensamma beläggningsgrupp med Sven Dahlström som
ordförande, som man diskuterade hur kvaliteten på asfaltbeläggningarna skulle
förbättras. Man enades om att en kvalitetssäkring av våra laboratorier skulle kunna
vara ett led i detta förbättringsarbete. Som en kuriositet kan nämnas att VTI länge
stretade emot införandet av ett sådant system, men under hela
auktorisationsperioden, 1987-1997, har institutet utfört kontrollverksamheten som
konsulter åt asfaltnämnden,.

1985 startades en kontrollverksamhet kallad Försök med förbättrad
produktionskontroll . Första året deltog sex laboratorier. En interimsnämnd
bildades för att ansvara för provverksamheten. Nämnden bestod av Håkan Bergeå,
Borlänge kommun (då på Vägverket), Sven Dahlström, Skanska, Bo Liljedahl,
dåvarande FBB, Tord Lindahl, FAS (då på SBEF), Sven-Olof Palm, JCC, Sven
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Sjöblom, ABV samt Åke Rudolfsson, Vägverket. 1986 permanentades
verksamheten genom bildandet av Asfaltnämnden med kansli hos Asfaltföreningen.
Asfaltnämnden för auktorisation av asfaltlaboratorier består av 10 st ledamöter,

med representanter från Byggentreprenörerna, Vägverket, Kommunförbundet,
Fortifikationsverket, VTI och FAS. Antalet ledamöterna är jämnt fördelat mellan
entreprenörer och beställare. Nämndens sekretariat är förlagt till Asfaltföreningen
(FAS). Under det sista auktorisationsåret, 1997, har nämnden haft följande
sammansättning: Jan-Olof Nordlander, Skanska, (ordförande de senaste två åren),
Rolf Magnusson, Vägverket, Kjell Widequist, SIAB (NCC), Hans Weber, NCC,
Kent Gustafsson, VTI, Jan Eurenius, Marks kommun, Hans-Erik Fredbäck,
Fortifikationsverket, Åke Sandin, Göteborgs Gatu, Bo Simonsson, Vägverket

Produktion och Glenn Lundmark, FAS. Adjungerande ledamöter har varit Nils
Ulmgren, NCC och Leif Viman, VTI.

3 Regler
Asfaltnämndens första uppgift var att arbeta fram det regelverk, som skulle styra
auktorisationsverksamheten. En av grundpelarna i regelverket var kravet på att
laboratorieföreståndaren skulle ha genomgått FAS kurs Laboratorieprovning av
asfaltbeläggningar med betyget väl godkänd eller av Asfaltnämnden bedömts
ha minst motsvarande kompetens. Dessutom skulle laboratoriet kunna genomföra
provtagning och laboratorieundersökning enligt valfri FAS Metod för minst
följande parametrar:
Asfaltlaboratorier:
0 Bindemedelshalt
0 Vattenhalt
0 Kompaktdensitet
0 Skrymdensitet
0 Korndensitet
0 Kornstorleksfördelning ned till 0,075 mm
0 Framställning av Marshallprovkroppar
Gjutasfaltlaboralorier.'
0 Bindemedelshalt
0 Kornstorleksfördelning ned till 0,075 mm
0 Stämpelbelastning
0 Återvinning
0 Mjukpunkt
0 Penetration
Utöver dessa obligatoriska parametrar kunde anslutna laboratorier auktoriseras
för valfritt antal tilläggsparametrar enligt övriga FAS-metoder. Möjligheten att
auktorisera gjutasfaltlaboratorier togs bort 1977. Dessa parametrar fick istället
ingå som tilläggsparametrar i den vanliga asfaltauktorisationen.
T.o.m. 1993 angavs laboratorierna med sitt namn i de årliga VTI rapporterna
från auktorisationsverksamheten. Sedan ändrades reglerna så att laboratorierna
kodades. Syftet med detta var att en beställare av laboratorieanalyser inte skulle
8
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kunna använda rapporterna för att plocka
gynnsammast resultat. Farhågorna var troligen
kunde verifiera att ett laboratorium systematiskt
viss parameter. Den spridning som fanns i
slumpkaraktär (d v s normalfördelning ).

ut det laboratorium som gav
överdrivna. Det var sällan man
gav höga eller låga värden på en
resultaten var således mer av

4 Deltagande laboratorier
Sedan auktorisationsverksamheten startade 1987 har totalt 51 laboratorier deltagit.
1995 var det år då störst antal laboratorier, 44 stycken, deltog. Trenden var sådan

antal lab

att det tillkom ca 2 laboratorier per år sedan 1987. En av pionjärerna i
sammanhanget är Skanskas laboratorium i Lomma med Ib Finn Christensen i
spetsen som anslöt sig redan 1986, året innan auktorisatonen permanentades! Om
vi minns rätt så fick reglerna skrivas om redan då eftersom kravet på att
laboratorieföreståndaren skulle ha genomgått FAS-kursen med betyget Väl
godkänd knappast kunde krävas av den som varit ledande som lärare på dessa
kurser under många år!.
I övrigt har laboratorier från många olika företag, naturligt nog med
överrepresentation från Skanska, NCC och Vägverket, deltagit i auktorisationen.
Alla laboratorier som deltagit i auktorisationen finns förtecknade i bilaga 1.
Figuren nedan visar antal laboratorier som deltagit i auktorisationsverksamheten.
Anledningen till att antalet laboratorier minskade 1996 och 1997 var att några gick
över till ackreditering.

år
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5 Kontrollbesök
Varje år har laboratorierna fått ett besök av någon av Asfaltnåmndens
kontrollanter. Dessa besök har spridits ut under året men ambitionen har varit att
de skall ske både under högsäsong och lågsäsong. Under lågsäsong kan
noggrannare studier av utrustningar och metoder göras och det finns då ofta mer
tid för att diskutera olika frågor som berör laboratoriernas verksamhet medan man
vid högsäsong kan följa hur arbetet på laboratoriet utförs. Förhoppningen är också
att goda idéer spridits mellan laboratorierna.

6 Utrustningar och metoder
Under årens lopp har många utrustningar granskats, servats, kontrollerats och
kalibrerats. De krav som auktorisationen ställde på dokumentation innebar också
att statusen för utrustningarna finns dokumenterade och kan följas upp. Genom
dessa uppföljningar på laboratorierna under många år har kunskapen ökat, om
vilka utrustningar som fungerar bra och hur dessa skall skötas. Auktorisationen
har tillsammans med företagens interna laboratorietråffar bidragit till en
betydelsefull kunskapsöverföring mellan laboratorierna.
Nedan följ er ett axplock av de problem som behandlats inom auktorisationen.

lO
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6.1 Flisighetstal och Sprödhetstal
Flisighetstal

1,4

;i

Flisighetstal

1,35

12

345678910111213141516171819202122
Lab

Sprödhetstal

Sprödhetstal

12345678910111213141516171819202122
Lab

Kommentar: Variationen för llisighetstal och Sprödhetstal har ibland avvikit
omotiverat . När det gäller Hisighet beror det troligen på att maskvidden varierar
hos olika siktar, medan det för sprödhet till en del tycks bero på att glidstången
rengörs dåligt eller felaktigt. Efter en uppmaning att rengöra glidstången blev
spridningen mindre.
Slutsats: Det är viktigt att hålla sprödhetsfallhammarens glidstång ren. Undvik
infettning av stången eftersomdet innebär att damm fastnar!
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6.2 Kontroll av fillercentrifug
Va rvtal hos centrifuger
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Kommentar: Under 1990 års auktorisationsverksamhet mättes varvtalet på
laboratoriernas centrifuger för att bedöma om dålig ñllerseparering kunde bero på
för lågt varvtal. Det var juredan tidigare känt att kanten på eentrifugrören måste
vara intakta för att inte ñller skall rinna Över kanten. Som framgår av figuren
var det i princip inga skillnader på varvtalet mellan olika centrifuger. De två
centrifugerna av annat fabrikat avviker något, men de varvtalen stämmer väl med
specifikationerna för dessa fabrikat.
Slutsats: Varvtalen tycks inte vara orsak till problem vid ñllerseparering.
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6.3 Densitet hos vatten
Densitet
O, 999

5335?

0,9988
0,9986
0,9984

densitet

0,9982
0,998
0,9978
0,9976
0,9974

ååå
Varmvatten

Varmvatten

Kran

Kran

Kran

Kran

Kran

Kran

Kran

Kran

Kran

Destillerat

Destlllerat

Destillerat

Destillerat

Destillerat

Destillerat

Destillerat

Destlllerat

Avjoniserat :§5

AVJomserat

0,9972

Typ av vatten

Kommentar: Det har under många år varit en diskussion om hur mycket vattnets
densitet varierar. Variationen kan bero på: var i landet man befinner sig samt om
det är kranvatten, destillerat eller avjoniserat vatten. I samband med
auktorisationsbesöken togs därför vatten med från laboratorierna till VTI för
bestämning av densitet. Densiteten bestämdes vid +25 0C med hjälp av en
sjunkkropp på 10,0 cm3 och vägningarna gjordes på en analysvåg med fyra
decimaler. Således mycket mera noggrant än vad laboratorierna normalt gör. Av
figuren framgår det att skillnaden är mycket liten mellan de olika vattenproverna
(O,9977-O,9983). Ett undantag utgör ett vattenprov från västkusten (0,9989) som
ändå inte avviker särskilt mycket.
Slutsats: Problemet med varierande densitet hos vattnet är inte särskilt stort.
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6.4 Kontroll av maskvidder

Passerande vikt-%

Variation i maskvidd för 11,2 mm sikt

10,85

10,95

11,05

11,15

11,25

11,35

11,45

11,55

Maskvidd, m m

Kommentar: Under ett år utfördes kontroll av hur mycket variationen i maskvidd
för en sikt kan påverka siktresultatet. Kontrellanten hade med sig samma prov
runt till laboratorierna och siktade materialet på laboratoriernas 11,2 mm sikt samt
mätte upp medelmaskvidden för sikten. Av figuren framgår att det finns ett tydligt
samband mellan medelmaskvidd och passerande mängd. För alla uppmätta siktar
låg medelmaskvidden inom toleransen enligt kraven i ISO 3310-1 som för en 1 1,2
mm sikt skall ligga mellan 10,85 mm och 11,55 mm°
Slutsats: Vid bedömning av kornkurvor bör man vara medveten om att den
tillåtna toleransen på siktarna påverkar siktresultatet ganska mycket.

14
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6.5 Kontroll av tvättsiktar

8890318988

Passerande vikt-°/o

988 398 8

Kmlroll av tväüsiklar
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Kommentar: Ett år medtogs kalkñller, neddelat till ca 100 grams prover, vid
besöken. Kalkfrllret tvättades på laboratoriernas tvättsiktar. På några av de
tvättsiktar som uppvisade största 'passerande mängd, upptäcktes vid närmare
granskning se nöthål i duken.
Slutsats: Tvättsiktar bör granskas ofta.

VTI NOTAT 10-1998

15

6.6 Krossyteg rad
Krossytegrad prov KY1

! krossat
lä okrossat |
l__.____i

Krossytegrad prov KY2

krossat
ä okrossat

12345678910111213141516
Lab

Kommentar: Två olika prov, märkta KY1 och KYZ, analyserades Vid besöken
under ett år. Detta innebär att alla laboratorier som analyserat t ex KY1 har haft
exakt samma prov att analysera. Trots detta har stora differenser erhållits.
Skillnaderna beror kanske på att det finns två olika synsätt på hur krossytor ska
bedömas. Den ena innebär en strikt geologisk uppdelning, bedömning av när och
hur krossytorna bildats. Det andra synsättet är mer funktionsimiktat, bedömning
av Vilken betydelse krossytans utseende har för den funktion stenmaterialet har i
Vägen. Ett funktionsinriktat synsätt känns mer relevant. Men detta borde kanske
förtydligas i metodbeskriyningen.

16
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6.7 Jämförelse mellan olika extraktionsutrustningar
MABT8_93
Bindemedelshalt, °/o
6,80

6,70
6,60
6,50

6,40
6,30
6,20
6,10

406 405 462 406 406 406 462 462 406 405 462 405 406 406 405 406 406 406 405 434 432 406 405 406 462 434 462 462 406 406 402 406 462 462 406 432 432
27301631182228191721345103940328352204923126
Fr 25 33 2413 29113
15 37 14
36

MABT8_93
Fillerhalt, %
7,0
6,8
6,6

6,4
6,2
6,0
5,8

5,6
5,4
5,2

405 406 462 406 405 402 405 406 406 406 434 405 406 405 432 406 462 406 406 406 406 432 406 406 406 462 406 432 406 462 405 462 462 462 462 462 434
34182847133558246923391432122729131374010151933202216303
11
Fr
25 21
2
36

Kommentar: I VTI Notat nr 2-97 (Auktorisationsrapporten för 1996 års
verksamhet) gjordes en sammanställning av de bestämningar som utförts på
bindemedelshalt och kornkurva sedan 1993, totalt har 5 olika massatyper
undersökts. Anledningen var att ett laboratorium hade noterat att den automatiska
extraktionsutrustningen enligt FAS Metod 462 (fabrikat Strassentest) systematiskt
givit högre fillerhalter än andra FAS-metoder. Tendensen finns inte på
bindemedelshalter eller övriga siktar.
Slutsats: Extraktionsutrustningarna bör ses över med avseende på tillerhalt.
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7 Ringanalyser
Ringanalyserna är nog ändå det som av laboratorierna uppskattats mest inom
auktorisationen. Att årligen få en värdemätare på hur de egna resultaten ligger till i
förhållande till andra laboratorier ger en styrka och säkerhet i det arbete man utför.
Dessutom undviks den misstänksamhet som fanns tidigare mellan laboratorierna.
Vilken lätt uppstår när man vet för lite om varandra.
Bindemedelshalt och kornkurva samt Marshallpackning är centrala parametrar
för alla asfaltlaboratorier särskilt vid produktionskontroll. Dessa metoder har
därför funnits med i ringanalyserna så gott som varje år. Andra metoder som inte
används lika frekvent har ingått vartannat eller vart tredje år. Resultaten från alla
provningar har med få undantag visat på en god överensstämmelse mellan
laboratorierna. Vissa analyser har dock vållat huvudbry som förmodligen får
skyllas på metodernas utformning och inte på laboratorierna. Det gäller främst
Marshallpackning och krossytegrad. Många har också frågat efter om man med
hjälp av dessa ringanalyser kan visa att laboratorierna har blivit bättre genom åren,
alltså att auktorisationen har givit avsedd verkan. Det är dock mycket svårt att få
fram något sådant material eftersom omgivningen också är föränderlig, inte bara
laboratorierna. Många företag har bl a bytt ut sina asfaltverk under samma period,
vilket har gjort att det blivit lättare att producera en jämnare produkt.
Följande FAS-metoder har ingått i auktorisationens ringanalyser vid ett eller
flera tillfällen:
Asfalzi'

Sten."

Bitumen:

Bindemedelshalt
Marshallinstampning
Skrymdensitet
Kompaktdensitet
Hålrum
Styvhetsmodul
Stämpelbelastning
Stämpelintryck
Vattenkänslighet
Draghållfasthet

Korndensitet
Flisighetstal
Sprödhetstal
Kornkurva
LT-index
Krossytegrad
Slipvärde
Kulkvarnsvärde

Penetration
Mj ukpunkt
Kinematisk viskositet
Dynamisk viskositet

8 Kvalitetsdeklaration av asfaltmassa
Samtidigt som auktorisationen påbörjades startade även en diskussion om att
införa en kvalitetsdeklaration av asfaltmassa. Under 1986 och 1987 pågick en
försöksverksamhet som slog väl ut och systemet permanentades till 1989 års
säsong. Tanken med kvalitetsdeklaration var att asfaltverken i sin marknadsföring
kunde ange olika kvalitetsklasser för sin produkter. Med kvalitet avsågs här en
jämn produktion, (1 v s små differenser vad gäller bindemedelshalt, kornfördelning
och hålrumshalt samt att bestämda värden på sten- och bindemedelsparametrar
uppfylls. En av fördelarna skulle vara att beställare av asfaltmassa kunde välja
kvalitetsnivå på den massa vederbörande köpte och framförallt få en garanti på
mässans egenskaper.

18
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Gensvaret hos beställare blev dock svalt. Få beställare frågade efter någon
kvalitetsdeklarerad massa. Asfaltverken kände inte att de fick igen något för det
arbete som lagts ner på en noggrannare uppföljning av produkterna. Omfattningen
1990 var att 9 asfaltverk deltog med totalt 16 kvalitetsdeklarerade massor (1-2
kvalitetsdeklarerade massatyper/verk). Vid den sammanställning som utfördes
efter 1990 års säsong visade det sig att produktionskontrollen redovisades bara för
hälften av dekvalitetsdeklarerade massorna. l resultaten som redovisades fanns
stora avvikelser från de nivåer som angivits i kvalitetsdeklarationerna. Största
bristen bestod av att förändringar i arbetsrecepten som gjorts under året inte
redovisades. Därför räknades alla avvikelser från ursprungsrecepten. När det
gällde krav på stenmaterial så uppfyllde ingen kraven för t ex slipvärde.
En av svårigheterna med att få gehör för denna verksamhet var att man som
beställare, av geografiska skäl, inte har möjlighet att välja mellan så många olika
asfaltverk. Det är också svårt att på ett och samma verk producera massor med
olika nogrannhetsnivå. Därför kan ett verk inte erbjuda alla klasser.

9 Andra kvalitetssystem
I slutet av 1980-talet började diskussionen om ackreditering inom asfaltbranschen.
Ackreditering som är ett internationellt reglerat kvalitetssystem fanns sedan länge
inom andra branscher. Naturvårdsverket hade t eX redan krav på att vattenanalyser
skulle utföras av ackrediterat laboratorium. Inom kemilaboratorier (sjukhus m fl)
har ackrediteringen funnits ännu längre, bland annat beroende på de konsekvenser
ett felaktigt analysresultat kan få. Inom asfaltbranschen började några
Vägverkslaboratorier att ackreditera sig 1994. Skälet var att auktorisationens
regler inte passade dessa laboratorier eftersom de inte skötte produktionskontroll
åt något asfaltverk. Således användes inte alla de parametrar som var obligatoriska
inom auktorisationen. Inom ackrediteringen ansöker man om ackreditering för
valfria metoder. Många laboratorier har under senare är också kommit med i de
certifieringssystem som omfattar både asfaltverk, laboratorium och ibland även
utläggning av asfaltmassa.
I och med att Vägverket gav ut VÄG 94 ändrades kraven för vilka laboratorier
som får utföra provning. Detta innebar att provning ska ske vid ackrediterat eller
av Vägverket godkänt laboratorium, vilket innefattade de auktoriserade
laboratorierna. Kraven skärptes senare i och med det dokument som Vägverket
gav ut 1997-01-16 under rubriken Verifiering av att en produkt uppfyller
kraven i VÄG 94 . Där står bl a följ ande:
0 Från och med 1998-01-01 kommer de auktoriserade laboratorierna inte längre
att godtas av Vägverket om kravet är att provning skall ske vid ett ackrediterat
laboratorium.
0 Från och med 1997-01-01 krävs att ackrediterade laboratorier deltar i de
ringanalyser som på uppdrag av SWEDAC anordnas av FAS.
0 Från och med 1997-01-01 godtas som likvärdigt med krav på provning vid
ackrediterat laboratorium att tillverkningen sker vid ett företag som har ett
certifierat kvalitetssystem för sin verksamhet under förutsättning att
laboratoriets verksamhet ingår i kvalitetssystemet och att detta laboratorium
deltar i de ringanalyser som anordnas av FAS.
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0 2001-01-01 kommer en utvärdering att ske för att utreda om det är lämpligt att
kräva att provning alltid ska ske vid ackrediterat laboratorium, för de produkter
för vilka krav på provning vid ackrediterat organ gäller enligt VÄG 94, även
om företaget har ett certifierat kvalitetssystem för sinverksamhet.
Ovanstående innebär att från och med 1997-12-31 upphör Asfaltnämndens
auktorisationsverksamhet. Ringanalyser kommer dock i fortsättningen att drivas
av FAS Metodutskott.

10 Slutord
Auktorisationen som startade under namnet Förbättrad produktionskontroll
avslutas nu efter ca 10 år. Branschen förstod tidigt betydelsen av att ha väl
fungerande laboratorier som stöd till sina producerande enheter för att erhålla
asfaltbeläggningar med god kvalitet. Andra typer av kvalitetssystem, som
ackreditering och certifiering, tar nu över. Auktorisationen har dock inneburit att
laboratorierna på ett smidigt sätt fått lära sig vad dessa system innebär och kan
med en viss pondus och säkerhet gå in i dessa system. Kunskapen och förståelsen
för behovet av dokumenterade rutiner för kontroll och kalibrering av viktiga
laboratorieutrustningar har ökat markant under denna period. Förhoppningsvis har
auktorisationen också hjälpt till att höja statusen för laboratorieverksamheten.
Ringanalyserna som varit en viktig del i auktorisationen kommer dock att
fortsätta i FAS Metodutskotts regi. Detta bör ge en bra plattform för fortsatt gott
samarbete inom asfaltbranschen. Resultaten från dessa provningar ger inte bara
information om laboratoriernas färdigheter vid analysarbete utan de är också ett
viktigt instrument när det gäller att påverka utvecklingen av metoderna.
De laboratorier som ännu ej bestämt vilken typ av kvalitetssystem de ska
använda sig av i framtiden har uttalat ett missnöje över att auktorisationen nu går i
graven. Samtidigt är de ändå positiva till att ringanalyserna kommer att fortsätta.
Slutorden får bli Sven Dahlströms (initiativtagare till auktorisationen) från
asfaltnämndens sista årsmöte 1997:

All utveckling kräver avveckling
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Deltagande laboratorier
NR LABÖRATÖRIUM

Anslutning
år

1
2
3
4
5
6

Nynäs
Dalaasfalt, Gustafs
Skanska Sthlm, Farsta
Gatu & Väg, Hällevadsholm
Kallax Betong & Grus, Luleå
KVB, Kil

87
87
87
87
87
87

8

Ballast Nord, Växbo

88

7

9

Ballast Öst, Linköping

Ballast Öst, Eskilstuna

87

97

87

97

10
11
12
13
14

Ballast Nord, Gävle
Ballast Väst, Hisings-Kärra
Ballast Stockholm
Ballast Nord, Sundsvall
Asfalt Syd, S. Sandby

87
89
87
87
87

16
(17)
17
18
19
20
21
22

SIAB AB, Västerås
Ballast Syd,Sölve
Sandahls, (mobilt)
Skanska Väst, Angered
Skanska, Bålsta
Skanska Syd, Lomma
Skanska Sydöst, Rockneby
Skanska Sydöst, Räppe

91
91
93
87
87
86
87
87

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Mälardalslab, Sthlm
W PS, Arlöv
W Flen
W Jakobsberg
W PS, Jönköping
W Kungälv
W PS, Berg
Ballast Nord, Umeå
Luleå Tekniska Universitet
Skanska Norrland, Kramfors
Ballast Väst, Uddevalla

87
87
87
87
87
88
87
87
90
90
91

36
37
38

Skanska Syd, Halmstad
Ballast Väst, Borås
Binab, Kista

92
92
89

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Ballast Väst, Mariestad
Bergslags Asfalt, Kvarntorp
SVB, Bollsbyn
Asfalt Syd, Nättraby
W PV lab, Alingsås
Nynäs
SVB, Tranemo
Skanska Syd, Helsingborg
SIAB Östad
SIAB Malmö
Gatu & Väg Skene

93
93
94
94
95
95
95
95
95
96
96

15

23

35

NKA Produkter, Örebro

Skanska Norrland, Ö-vik

Ballast Nord, Östersund

39 W Produktion Mitt, Örebro

Utträde
år

97

97

97

87

91

88

91

93

96
91
93
96
96
96
97

96

97
95
96
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Auktorisation av

asfaltlaboratorier
Regler för verksamheten

Auktoriserat
laboratorium

Asfaltnämnden för auktorisation av asfaltlaboraton'er
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Sid 4(14)

ASFALTNÄMNDEN

Regler för auktorisation av asfaltlaboratorier
Reglerna är utfärdade av Asfaltnämnden för auktorisation av
asfaltlaboratorier. I nämnden ingår representanter för Byggentreprenörerna, Vägverket, Kommunförbundet, FAS, VTI samt

Fortifikationsverket. Nämndens sekretariat är förlagt till FAS
Service AB.
Förteckning över auktoriserade asfaltlaboratorier samt över
asfaltnämndens ledamöter kan rekvireras från nämndens kansli.

Auktorisationen innebär en kompetensförklaring och visar att

laboratoriet klarar av att genomföra provtagning och laboratorieundersökningar enligt fastställda krav. I reglerna har kraven för
att erhålla och bibehålla auktorisationen preciserats.
Stockholm i maj 1995
Jan-Olof Nordlander
ordförande
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ALLMÄNT
1.1

Auktorisation av asfaltlaboratorier innebär en kompetensförklaring ochinte ett bemyndigande av laboratorierna.

1.2

Anslutning till auktorisation är öppen för asfaltlaboratorier
tillhöriga medlemsföretag i Byggentreprenörerna och/
eller företag/institutioner som genom medlemmar är representerade i FAS.

KONTROLLORGAN
2.1

Kontrollorgan för auktorisationen benämns

Asfalt-

nämnden för auktorisation av asfaltlaboratorier , nedan
benämnd Asfaltnämnden.
2.2

Asfaltnämndens uppgift är att fastställa regler för
auktorisationsverksamheten, pröva ansökningar och besluta om anslutning till auktorisationen, svara för kontroll av anslutna asfaltlaboratorier samt att fatta beslut
om varning och uteslutning.

2.3

Asfaltnämnden består av elva ledamöter, fyra från Byggentreprenörerna, två från Vägverket, två från Kommunförbundet, en från FAS, en från VTI och en från

Fortifikationsverket. Varje part utser sina ledamöter.
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2.4

2.5

Asfaltnämnden väljer inom sig ordförande och vice ordförande, och har även möjlighet att adjungera.
Asfaltnämndens arbetsutskott består av ordförande, vice

ordförande och sekreterare. Adjungerad är den av Asfaltnämnden utsedda kontrollanten (jfr punkt 5.1).
2.6

Asfaltnämndens sekretariat är förlagt till FAS Service AB.

2.7

Asfaltnämnden håller sitt årsmöte i januari.

2.8

Asfaltnämnden fastställer budget och avgifter för
auktorisationsverksamheten.

2.9

Beslut i frågor som gäller reglernas utformning, prövning
av ansökningar, beslut om anslutning till auktorisation
samt beslut om varning och uteslutning skall fattas med
2/3-dels majoritet. Beslut i övriga frågor fattas med enkel
majoritet.

I ärenden av brådskande karaktär kan .beslut fattas av
arbetsutskottet. Sådana beslut protokollföres och protokollet distribueras till Asfaltnämndens samtliga ledamöter.

2.10 Förteckning över auktoriserade laboratorier skall ges ut
av Asfaltnämnden en gång per år.
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ANSLUTNING
3.1

Ansökan om anslutning görs på fastställd blankett, med
angivande av företagstillhörighet och lokalisering.

3.2

Ansökan skall innehålla en beskrivning av laboratoriets
kvalitetssystem, samt beskrivning av fast anställd personal, dess praktiska erfarenhet och utbildning.

3.3

Av ansökan skall framgå vilka av FAS Metoder som
laboratoriet använder vid bestämning av de under punkt
4.2 eller 4.3 angivna obligatoriska parametrarna.
Om laboratoriet önskar söka auktorisation för ytterligare
parametrar enligt punkt 4.4, skall detta anges i ansökan,
eller kompletteras vid senare tillfälle.

3.4

Ansökan skall undertecknas av avdelningschef eller motsvarande samt laboratoriföreståndaren.

3.5

Anslutet laboratorium skall erlägga av Asfaltnämnden
beslutade avgifter.

3.6

Efter Asfaltnämndens godkännande erhåller laboratoriet
ett certifikat, samt en stämpel. Certifikatet skall förnyas
varje år.

3.7

Anslutning gäller tills dess att någon av parterna säger upp
avtalet. Önskemål om utträde på grund av förändring av
verksamhet etc skall vara inkomna senast 1 december året
före det kalenderår då förändringen önskas bli genomförd.
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KRAV FÖR ANSLUTNA LABORATORIER
4.1

Generella kompetenskrav för anslutna laboratorier

4.1.1 Laboratorieföreståndaren skall med betyget

väl godkänd ha genomgått FAS kurs Laboratorieprovning av
asfaltbeläggningar eller av Asfaltnämnden bedömas ha
minst motsvarande kompetens. Laboratorieföreståndaren skall vidare ha minst två års laboratoriepraktik inom

verksamhetsområdet eller bedömas ha motsvarande erfarenhet.

4.1.2 Dessutom skall övrig fast anställd personal av Asfaltnämnden bedömas ha sådan praktisk erfarenhet och
utbildning som Asfaltnämnden bedömer erforderlig med
hänsyn till laboratoriets storlek och organisation.
4.1.3 För verksamheten skall finnas ett kvalitetssystem med
strukturerade rutiner och tydliggjorda ansvarsgränser.
Kvalitetssystemet skall bl a säkerställa ordning och reda ,
tex innehålla krav på dokumenterad kalibrering och
kontroll av utrustning. För mobila laboratorier skall
finnas dokumenterade anvisningar om hur flytt skall
genomföras.
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4.2

Krav på anslutna asfaltlaboratorier

4.2.1 Laboratoriet skall klara av att genomföra provtagning
och laboratorieundersökning enligt valfri FAS Metod för
minst följande sju parametrar:
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Sid 10(14)

Bindemedelshalt

Vattenhalt

Kompaktdensitet
Skryrndensitet
Korndensitet
KornstorIe/zsfördelning ned till 0,074 mm
Frams'tällning av mars/vallproulzropp (FAS Metod 414)
4.3

Krav på anslutna gjutasfaltlaboratorier

4.3.1 Laboratoriet skall klara av att genomföra provtagning

och laboratorieundersökning enligt FAS Metod för minst
följande parametrar:
Bindemedelshalt
Kornfördelning ned till 0,074 mm

Stämpelbelastning
Återvinning

Mjukpun/zt
Penetration

4.4

Utöver de obligatoriska parametrarna kan anslutna laboratorier auktoriseras för valfritt antal tilläggsparametrar,
och skall därvid klara av att genomföra provtagning och
laboratorieundersökning enligt motsvarande FAS metod.
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REGLER FÖR ASFALTNÄMNDENS KONTROLL AV ANSLUTNA LABORATORIER
5.1

Kontrollant utsedd av Asfaltnämnden besöker varje laboratorium före Asfaltnämndens prövning och beslut om
anslutning.
Därefter besöker kontrollanten anslutet laboratorium en

gång per år, samt efter flyttning av laboratorium.
5.2

Kontrollanten överlämnar prover för analys. Provet undersöks av laboratoriet enligt angiven FAS Metod. Resultaten från den årliga stickprovskontrollen lämnas inom
tio arbetsdagar till kontrollanten. För prover inlämnade
vid det inledande besöket skall resultat lämnas inom 30
arbetsdagar.

5.3

Kontrollanten avger ärsvis rapport till Asfaltnämnden
(senast 15/12) från sina besök. I rapporten redovisas
resultaten av kontrollen av utrustning och resultaten från
analysen av överlämnade prover.

5.4

Varje förändring av laboratoriet beträffande lokalisering,
föreståndare, övrig fast personal, eller använda FAS Metoder skall omedelbart anmälas till Asfaltnämnden.

5.5

Resultaten från genomförda analyser skall av laboratoriet
journalföras och arkiveras i minst tre år, så att alla resultat
är lätt tillgängliga för kontrollanten. Kontrollanten bedömer om journalföring och arkivering uppfyller rimliga
krav.
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5.6

De 25 senast uttagna proverna, vilka analyserats enligt
någon i auktorisationen ingående parameter skall sparas.
Asfaltnämndens kontrollant kan då vid besök ta med ett
eller flera slumpvis uttagna prov och låta analysera vid
annat auktoriserat laboratorium.
Med sparat prov avses den mängd av laboratorieprovet,
som återstår efter analys.
Med sparat prov på gjutasfaltlaboratorier avses parallellprov.

REGLER FÖR UTESLUTNING
6.1

Kontrollanten gör vid mindre avvikelser ett påpekande.
Om detta påpekande ej medför rättelse/förbättring kan
Asfaltnämnden besluta om att varna laboratoriet ifråga.
Detsamma gäller för större avvikelser som anmälts av
kontrollanten till Asfaltnämnden, som prövar om varning skall utfärdas.
Kontrollant skall vid återbesök kontrollera om rättelse/
förbättring skett. Har inte rättelse/förbättring skett inom
viss angiven tid utesluts laboratoriet ifråga. Om avvikelsen
gäller tilläggsparametrar enl punkt 4.4 stryks dessa.

6.2

Asfaltnämnden kan efter prövning besluta om uteslutning av anslutet laboratorium som ej sköter sin verksamhet på ett acceptabelt sätt, t ex upprepatslarv, oredig
journalföring, avsteg från FAS Metod eller väsentliga
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avsteg från förväntade värden vid stickprovskontroll.
Ändring av personalen vilken medför att erforderlig kompetens ej upprätthålls medför också uteslutning.
6.3

Ny ansökan om anslutning prövas av Asfaltnämnden
tidigast sex månader efter uteslutning. Ansökan görs
enligt avsnitt 3 ovan, men skall dessutom ange vilka
förändringar som vidtagits.

-Å

AVGIFTER
7.1

Anslutet laboratorium betalar av Asfaltnämnden fastställda anslutnings- och årsavgifter. Anslutningsavgiften
inkluderar ett besök av kontrollanten i samband med
Asfaltnämndens prövning. Årsavgiften inkluderar ett årligt kontrollbesök, och består av en grundavgift för de
obligatoriska parametrarna, samt en tillkommande avgift
för varje tillkommande parameter.

7.2

Kostnader som ligger utanför anslutnings- och årsavgift
debiteras separat.
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Asfaltnämnden för auktorisation av asfaltlaboratoøier
Asfaltnämndens kansli är förlagt till:
FAS Service AB

Industrigatan 2B, 8 tr
246 Stockholm

Telefon 08-652 09 70
Telefax 08-652 37 80

