Dokumentasjon av veibygging
Med flisighet mener vi steinmaterialers motstandsdyktighet mot slagpåkjenninger. Dette bestemmes ved
hjelp av en såkalt fallprøve i
et fallapparat. Se Asfaltboka
fra Byggenæringens forlag.

Dokumentasjon av materialer
Leverandører av pukk og andre materialer skal dokumentere skriftlig at
leveransen har de egenskapene som er bestilt. For eksempel skal det foreligge
sikteprøver av pukk og grus som viser at kornfordelingen er tilfredsstillende.
Det stilles bestemte krav til hvordan steinen må være. Det gjelder form,
knusbarhet og flisighet. Hvert steinkorn skal tåle det de utsettes for, samtidig
som de skal kunne binde seg godt med hverandre. Skal vi bygge opp veien
med egne materialer, må vi selv ta alle nødvendige sikteprøver.
All bruk av fiberduk, isolasjon, rør og rørdeler skal dokumenteres. Kapittel 3.2 i Bransjelæreboka beskriver nærmere kravene til dokumentasjon og
kravene til de materialer som skal brukes.
Dokumentering av oppbyggingen
Under veibyggingen skal vi dokumentere
3 tykkelsen av lag som er bygget ferdig og komprimert
4 overflaten på lagene, på skråninger og skjæringen
5 plasseringen av veien og enkeltdeler som kummer og fundament for skilt
For å dokumentere tykkelsen på lagene må vi måle og notere høyder ved å nivellere hvert enkelt lag. Høyden på underlaget, og det vi har lagt på toppen, måler vi
for å finne tykkelsen på laget. Disse målingene må gjøres fortløpende under hele
byggingen. Vi må også måle før og etter komprimeringen for å vise at den er bra
nok utført, og for å få tall på hvor mye massene er trykket sammen.
På figur 9.18 kan du se hvordan måling av lagtykkelser foregår, mens figur
9.19 viser et loggskjema som vi fyller ut for å dokumentere komprimeringen.
Slik får vi en nøyaktig logg for alt utført arbeid.

Figur 9.18: Måling av
lagtykkelser

Overflaten på lagene kontrollerer vi ved hjelp av en ”rettholdt”, en stiv planke i
aluminium eller stål som viser om det er avvik, og hvor store de eventuelt er. Vi
må også dokumentere riktig hellingsvinkel og overflatene på skråninger og skjæringer. Plasseringen av veien sammenlignet med det som var planlagt, dokumenterer vi ved kontrollmåling. Samtidig kontrolleres plasseringen av sluk, kummer
og andre faste installasjoner som blir skjult etter hvert som veien bygges.
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Figur 9.19: Loggskjema/komprimeringsskjema fra MEF
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