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Stein i vei har i mange år vært den sentrale møteplassen for de 

som fysisk bygger veiene i Norge: Leverandører av byggeråstoffer, 

asfalt og sentrale og regionale veimyndigheter.

Kongsberg Sølvverk ble startet i 1623 og byen regnes som Norges eldste industriby. Bergseminaret 

er forløperen til det norske universitetssystemet. Vi legger dermed den 34. Stein i vei konferansen 

til en by som har vokst opp rundt gruvene og hvor bergindustrien har spilt en viktig og stolt rolle 

gjennom historien. 

Du kommer til Kongsberg ved å fly til Torp og ta flybussen til Kongsberg stasjon, eller til Gardermo-

en og deretter ta toget til Kongsberg. Fra Oslo er det ca. 1 times kjørevei via Drammen. Vestfra er det 

drøyt 40 mil å kjøre over Haukelifjell fra Stavanger, for den som våger seg ut på vinterføret. 

Vi starter onsdags kveld med en uformell samling inne i Kongens Gruve. Der blir det også omvisning. 

Husk varme klær – det er ca. 6 grader konstant inne i fjellet. 

Vi har lagt opp det faglige programmet som følger: Vi starter torsdags morgen med å belyse kon-

sekvensene av den nye, store og omdiskuterte regionreformen for veikompetansen regionalt. Vi får 

fire forskjellige innlegg om dette fra ulike ståsted. Det nye Trøndelagsfylket har vært tidlig ute med 

å tenke organisering av regionen sin, og fylkesordfører Tore O. Sandvik tar turen til vår konferanse 

for å fortelle hva de har tenkt rundt dette. Etter lunsj ser vi på ulike miljøproblemstillinger, noe som 

bare blir mer og mer viktig også i våre bransjer. Ingen Stein i vei uten å diskutere konsekvensen av 

myndighetenes ulike krav, og vi bruker torsdags ettermiddag til å kna på konsekvenser av forskjel-

lige standarder og retningslinjer, ikke minst veinormalen N200. 

Etter det vi håper blir en hyggelig middag på hotellet på torsdag vil vi på fredags formiddag se 

nærmere på området vi er i: fylkesgeolog Sven Dahlgren vil snakke om forvaltning av byggeråstoff-

ressurser i et 300 års perspektiv. Vi ser også på nye samferdselsprosjekter i regionen. Deretter hører 

vi om et ressursforvaltningsprosjekt i Bærum, og 50-års jubilanten Kontrollrådet får avslutte sean-

sen med et innlegg om dagens produktstandarder – Utfordringer knyttet til ressursforvaltning og 

materialutvikling før vi spiser lunsj og reiser hjem til helgen.

Har du litt tid onsdag før vi drar på gruvetur eller fredag før du reiser hjem og er historisk interessert 

anbefaler vi ellers å besøke Norsk Bergverksmuseum som ligger 5-10 minutters gange fra hotellet på 

den andre siden av Numedalslågen/Nybrufossen og som er åpent til kl 16 på hverdager. De har bl.a. 

en fantastisk utstilling av helt unikt trådsølv fra gruvene. Utstillingen om Kongsbergs våpenfabrikk 

er også interessant. 

V i  s e s  ve l  p å  Ko n g s b e r g ? 
Med vennlig hilsen og sterk forventning fra arrangementskomiteen

KONFERANSE
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P R O G R A M

ONSDAG 6.FEBRUAR KL .17.00
Get together i Gruvene. Når vi kommer inn i gruvene vil det være en guidet omvisning, slik at 

vi får masse interessant informasjon/historie om hvordan Sølvgruvene ble jobbet i før i tiden.

HOVEDTEMA: En sektor i endring
Møteleder: Olav Hallset, Norsk Bergindustri

TORSDAG 7.  FEBRUAR

Kl. 10.00–10.10    Åpning ved Norsk Bergindustri, Generalsekretær Anita Hall 

Regionsreformen - Hvordan ivaretas den veifaglige kompetansen i fremtiden?

Kl. 10.10–10.40   Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag   

Kl. 10.40–11.00   Regionreformen og nye fylkeskommuner – nye oppgaver og nye muligheter 

v/ Jon-Terje Bekken, Fagleder plan, analyse og statistikkenheten, Avdeling 

samferdsel, Akershus fylkeskommune 

Kl. 11.00–11.20    Ny oppgavedeling for drift og vedlikehold av vei gir milliardkostnad og økt 

sikkerhetsrisiko i trafikken, v/ Kurt Opseth, Mesta AS  

Kl. 11.20–11.40   Pause

Kl. 11.40–12.00   Nasjonale føringer er viktigere enn fylkeskommunal frihet 

v/ Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for Veitrafikken  

Kl. 12.00–12.30  Spørsmål og diskusjon til innleggene   

Kl. 12.30–13.35   Lunsj 

Møteleder: Roar Telle, Veiteknisk Institutt 

Miljø 

Kl. 13.35–13.55  Miljøkontrakt i Oslo 2019, v/ Hilde Heieren, Statens vegvesen Region øst

Kl. 13.55–14.15  EPD for tilslag,  v/ Ole Viken, Feiring Bruk AS 

5 min til spørsmål

Kl. 14.20–14.35  Pause

Kl. 14.35–14.55  Gjenbruk av asfalt, v/ Roar Telle, Veiteknisk Institutt 

5 min til spørsmål

Kl. 15.00–15.20   Klima veikart Agder, v/ Ragnhild Hammer, Arendal kommune

5 min til spørsmål

Retningslinjer/krav 

Kl. 15.25–15.55  Håndbok N200 Vegbygging, v/ Jostein Aksnes, Statens vegvesen 

15 min til spørsmål og drøftinger

Kl. 16.10–16.20  Pause
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Kl. 16.20–16.40  Nye retningslinjer for asfalt,  v/ Asbjørn Arnevik, SveiVia Consulting AS 

5 min til spørsmål

Kl. 16.45–17.05 NS 3468 Grove steinmaterialer til bruk i bygge- og anleggsarbeid, 

v/ Arnhild Ulvik, Statens vegvesen 

5 min til spørsmål

Kl. 17.10–17.30 Krav til Wheel Track test i asfaltkontrakter, v/ Stein Hoseth, Veidekke 

5 min til spørsmål

Kl. 17.35–17.55  Komprimering av ubundne lag, v/ Jostein Aksnes, Statens vegvesen 

5 min til spørsmål

Kl. 18.00–18.10  Oppsummering og avslutning dag 1 

Aperitiff kl 20.00 med påfølgende middag 

F R E D A G  8 .  F E B R U A R

Møteleder: Eirik Wulvik, Veiteknisk Institutt 

Lokalt

Kl. 09.00–09.30  Byggeråstoffer i Buskerud, Telemark og Vestfold fylker mot år 2300 – strategi og utsikter, 

v/ Sven Dahlgren, regiongeolog, Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner

5 min til spørsmål    

Kl. 09.35–09.55  E134 Damåsen – Saggrenda  

v/ Tom Hedalen, prosjektleder utbygging, Statens vegvesen Region sør

5 min til spørsmål

Kl. 10.00–10.20  Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, v/ Morten Klokkersveen, prosjektdirektør Bane NOR, 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Utbyggingsdivisjonen  

5 min til spørsmål

Kl. 11.25–11.00  Utsjekk av rom/pause  

Kl. 11.00–11.20  Dagens produktstandarder – Utfordringer knyttet til ressursforvaltning og materialutvikling  

v/ Jan Karlsen, Kontrollrådet  

5 min til spørsmål 

Kl. 11.25–11.45  Bærum Ressursbank – samarbeid om en bærekraftig utnyttelse av overskuddsmasser 

fra utbyggingsprosjekter i Bærum, v/ Tore Gulli, Bærum Kommune og Ida Nilsson, Norconsult

5 min til spørsmål

Kl. 11.50–12.00  Oppsummering og avslutning     

Kl. 12.00               Lunsj
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PRISER /PRAKTISK INFORMASJON

KURSAVGIFT
Medlemmer av Veiteknisk Institutt/Norsk Bergindustri

– før fristens utløp (5. januar 2019) ........................................................................  kr 4.000,–

– etter fristens utløp (5. januar 2019) ....................................................................  kr 5.000,–

Ikke medlemmer

– før fristens utløp (5. januar 2019) ........................................................................  kr 5.000,–

– etter fristens utløp (5. januar 2019) ....................................................................  kr 6.000,–

Ved påmelding etter 22. januar vil kursavgiften øke med ytterligere ..........  kr 1.000,– 

Utstillingsplass 

Medlemmer i Veiteknisk Institutt / Norsk Bergindustri …..................................  kr  6.000,–

Ikke-medlemmer .........................................................................................................  kr 12.000,–

Deltakeravgiften inkluderer ingen måltider. Prisene er ekskl. mva.

Get together i Gruvene 

Inkluderer: Guidet tur i Sølvgruvene, buss fra hotellet, etterfulgt av 

gruvebuffet inkl tre drikkeenheter kr 1.150,–

HOTELLOPPHOLD 

– Overnatting i enkeltrom m/frokost ......................................................................  kr 1.140,–

– Overnatting i dobbeltrom m/frokost ...................................................................  kr 1.240,–

Måltider: 

Dagpakke torsdag (inkl lunsj) ................................. kr 695,– (Gjelder alle som er tilstede!)

Dagpakker fredag (inkl lunsj) .................................. kr 695,– (Gjelder alle som er tilstede!)

Middag torsdagskveld inkl. aperitiff og tre drikkeenheter ................................. kr 1.250,– 

Alle priser er eks. mva.

Velkommen t i l  S T E I N  i  V E I  2 0 1 9 !

PÅ M E L D I N G : 

https://events.provisoevent.no/nho/events/stein_i_vei2019/register
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