
Dypstabilisering
-om miljøet fikk bestemme



Dypstabilisering
Dypstabilisering av vei er et rehabiliteringstiltak for å utbedre svakheter og/
eller forsterke veiens bærelag og gi veien en lengre levetid. Det er en prosess 
som benytter seg av materialene som allerede er i veien, med andre ord  
gjenbruk på stedet.

Avhengig av hvor stor trafikkbelastning veien er dimensjonert for kan dypstabiliseringen  
gjennomføres på ulike måter.

• Mekanisk ved å kun benytte materiale i veien som det er, ev tilføre pukk. 

• Kjemisk ved for eksempel å tilsette sement eller kalk. Sistnevnte kan være et godt  
middel for å «tørke ut» veien. Kalk reduserer plastisiteten og gjør veien mindre sårbar  
for vann/fukt.  

• Ved å tilsette bindemiddel, det vanligste for stabilisering er skumbitumen. 
Dette forsterker bærelaget, reduserer vannømfintligheten og gjør underlaget  
mer fleksibelt.

Overnevnte alternativer kan også kombineres. Kombinasjonen skumbitumen og tilførsel av 
pukk er mye i bruk. Globalt er det svært vanlig å kombinere sement og skumbitumen. 

Hva er det i veien?
Veiens gamle asfaltdekke og/eller bærelag er som oftest ett godt utgangspunkt for dypstabilisering, 
Tilførsel av pukk, kalk og/eller skumbitumen brukes for å øke bæreevnen og levetiden på det nye 
bærelaget. Materialene på stedet og grunnforholdene bestemmer hva som bør tilsettes.



Trafikken kan settes på umiddelbart etter gjennomført dypstabilisering, men det kan være for-
delaktig å unngå for mye tungtrafikk. Trafikken bør avvikles med redusert fartsgrense.

Asfaltdekket kan legges minimum 3 dager etter at bærelaget er lagt (eller når OMC (optimum 
moisture content) er < 50% i de øverste 10 cm).

Underlagets styrke øker over tid – veien trenger tid på å sette seg.

Dypstabilisering med skumbitumen består av flere prosesser

• Veien undersøkes og egnethet for  
dypstabilisering vurderes.

• Drenering utføres hvis nødvendig. 

• Nåværende asfaltdekke freses og  
benyttes på stedet.

• Eventuelt tilføring og innfresing av pukk.

• Valsing og retting. 

• Dypstabilisering 

• Førstegangs komprimering med tung  
vibrasjonsvals. 

• Retting av vei. Veihøvelen ivaretar eller 
korrigerer veiens profil.

• Andregangs komprimering med  
vibrasjonsvals. 

• Tredjegangs komprimering – statisk.  
Dekket slettes og forsegles.

    Bærelaget består av det samme 
materialet som lå i veien i  

utgangspunktet, men har nå  
bedre kvalitet, økt slitestyrke,  

redusert vannømfintlighet  
og lengre levetid. 

Total anleggstid avhenger av flere 
faktorer, men anleggsarbeidet  

vil tidsmessig alltid være  
mer effektivt enn andre  

sammenlignbare vedlikeholdstiltak  
(f.eks masseutskiftning).



Miljøvennlig veiarbeid!!!

Dypstabilisering av bærelag er i prinsippet gjenbruk av veimateriale.
Denne måten å utbedre veien på er mer miljøvennlig, kostnadseffektiv og  raskere 

enn andre metoder som benyttes i veirehabilitering

Miljøgevinstene er både globale og lokale

• Redusert bruk av naturressurser
• Redusert bruk av tungtransport 
• Redusert slitasje på veier til og fra anleggsområdet
• Redusert lokalforurensning (utslipp, svevestøv, støy)
• Redusert anleggstid
• Smidigere trafikkavvikling under anleggsperioden
• Økt levetid på veien gir redusert vedlikeholdsbehov.

 
Det totale miljøregnskapet avhenger av omfanget av rehabiliteringen.  

Gjøres det riktig vil miljøet alltid vinne ved bruk av denne metoden.
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