
VEITEKNISK INSTITUTT
Alt innen teknologi og infrastruktur

 ■ Kursene tilbys medlemmer og ikke-medlemmer. Kursinnleggene blir holdt av de 
ansatte på Veiteknisk Institutt eller av eksperter blant våre medlemmer. Det henvises 
til vår hjemmeside www.veiteknisk.no for tidspunkt og sted for aktuelle kurs. 

Veiteknisk Institutt vil justere kurstilbudet avhengig av etterspørselen og behovet 
blant medlemmene og markedet for øvrig. Kurs kan også utformes og tilbys ett 
enkeltmedlem eller en medlemskategori avhengig av ønsker og behov. Dette kan 
være relatert til spesielle lokale behov som f.eks omorganisering, opptak av et nytt 
 forretningsområde, nyrekruttering, ønske om effektivisering, eller andre grunner lokalt.

Grunnkurs i asfalt
 ■ Kurset vil gjennomgå hele produksjonskjeden fra råvarer til fer-

dig  produkt. Kurset er basert på Asfaltboka. Det vil bli viet spesiell 
 oppmerksomhet til de leggetekniske utfordringene samt de parametrene 
som avgjør kvaliteten på det ferdige dekket. 

Kurset fokuserer på ny teknologi, prosesser og kontraktskrav med 
 hovedvekt på hvilke konsekvenser dette gir for det asfaltfaglige arbeidet. 
Likeledes blir de maskintekniske problemstillingene belyst. HMS og KS er 
sentrale tema. 

Det forutsettes at deltagerne har noe basiskunnskap og/eller praktisk 
erfaring fra asfaltutlegging.

Videregående kurs  
i asfalt

 ■ Kurset fokuserer på ny tekno-
logi,  prosesser og standarder med 
hovedvekt på praktisk anvendelse 
og betydning. Det forutsettes at 
deltakerne har basiskunnskap og/
eller praksis om asfalt. 

Kurset er en videreføring og 
bygger på Veiteknisk Institutts 
Grunnkurs i asfalt. 

Vi tilbyr blant annet følgende  generelle kurs:
 ■ Asfaltkurs for formenn og baser
 ■ Kontrahering og oppfølging av asfaltarbeider
 ■ Grunnkurs i asfalt (fagopplæring i asfalt)
 ■ Videregående kurs i asfalt
 ■ Arbeidsvarsling – kurs 1 og kurs 2 (lovpålagte kurs)
 ■ Asfaltlapping – reparasjon av dekkeskader

Sjekk www.veiteknisk.no for oppdatert kurskalender.
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Asfaltkurs for  
formenn og baser

 ■ Konkurransegrunnlaget for asfalt-
arbeider til Statens vegvesen samt 
eksempler fra kommuner blir gjennom-
gått. Det er nødvendig med kjennskap 
til konkurransegrunnlaget for å kunne 
prise arbeidene riktig, samt for å levere de
avtalte arbeidene. 

Hovedfokus blir risiko og angitte krav 
til det leverte arbeidet. Kurset er rettet 
mot baser og formenn, samt de som 
er ansvarlige for kontraktene. Endret 
risiko og rettigheter ved pålagte eller 
avtalte endringer i inngått kontrakt blir 
også  belyst. Etterslepsproblematikk 
i fht beskrevet tiltak blir behandlet. 
 Nødvendigheten av skriftlige endringer 
og varsler blir gjennomgått.

Arbeidsvarsling – kurs 1 og kurs 2
 ■ Kursene baserer seg på håndbok 051 -’Arbeidsvarsling’ til 

Statens vegvesen. Denne gjelder for alle som arbeider på vei, 
herunder både riks-, fylkes- og kommunale veier. Kurs 1 er for
alle som skal utføre arbeid på vei. 

Kurs 2 er rettet mot alle som er ansvarshavende ved arbeid 
på vei. De nye forskriftene stiller krav til kursbevis, og det stilles 
krav til bestått prøve for å få kursbevis. På kurset vil det bli gitt 
god anledning til å stille spørsmål, og det vil bli vist praktiske 
eksempler fra vei. Kurset avsluttes med en prøve. 

Kontrahering og oppfølging av 
asfaltarbeider

 ■ Kurset gir en innføring i valg av dekkestandard, 
 verktøy og metode for å kartlegge dekketilstand og 
behov for -dekkefornyelse, nytten av en langsiktig 
byggherre  strategi, innføring i forskrift om offentlige 
anskaffelser, råd knyttet til valg av kontraktstype og 
utforming av konkurransegrunnlaget, roller og ansvar i 
gjennomføringsfasen, samt råd knyttet til overtagelse av
dekkearbeider. 

 ■ Kurset fokuserer på  reparasjon av dekkeskader som følge av nedbrytning av veien
og på grunn av gravearbeider. 

Konsekvensene av  manglende utbedring og administrasjon av istandsetting etter 
graving behandles også. Videre vil det bli fokusert på kontrahering av reparasjonsar-
beider.

Asfaltlapping – reparasjon av dekkeskader

 Kontaktpersoner 

Vei-skolen

Eirik Wulvik 
Daglig leder 
Tlf.: 67 10 10 90  
Mobil: 906 14 456  
E-post: eirik@veiteknisk.no

Erik Bergan
Kursansvarlig
Mobil: 913 92 037
E-post: erik@veiteknisk.no


