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Turen går videre til Alver kommune. I 2016 
ble en kommunal vei rehabilitert med fire 
forskjellige forsterkningsmetoder. Rune 
Kilen fra Safe Control Road, som den gang 
var leder for prosjektet, gir oss en innføring i 
utfordringene de sto overfor og hvordan de 
ble løst. Vi skal også få se på resultatet, fem 
år etter at arbeidet ble sluttført.

ONSDAG 8. SEPTEMBER

Dagen starter hos Arstec, som i over 
20 år har forsynt skandinaviske asfalt
produsenter med vedheftingsmidler. 
Roger Lundberg fra Arstec Sverige, 
forteller om vann og fuktighet i asfalt
produksjon. Eirik Strand, daglig leder 
i Arstec, viser hvorfor vann er en av 
grunnene til at bilister helst kjører utenom 
kummer, og har vi værgudene på vår side 
får vi demonstrasjoner av forebyggende 
vedlikehold av asfaltdekker.

Om kvelden tar vi omvisning på 
Bryggen i Bergen og middag på 
Fløien Folkerestaurant. Bygget ble 
innviet den 13. juli 1925 og er et 
landemerke på toppen av byens 
mest besøkte fjell. 
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Vann er veiens største fiende. Når vi legger årets studietur til Bergen, er 
det da helt naturlig å høre hva bergenserne selv har å si om dette.
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Torsdag morgen tar vi turen til Statens vegvesens prosjektkontor for utbyggingen av E39 
Svegatjørn–Rådal. Prosjektleder Kelly Nesheim Iversen i Statens vegvesen, forteller om 
hvilke utfordringer vann byr på i et stort prosjekt som dette. Er vi heldige får vi også en 
prøvetur på den nye motorveien.

TORSDAG 9. SEPTEMBER

Selv om fylkeskommunene har hatt ansvar 
for egne veier i snart halvannet år, er det 
på grunn av pandemien fortsatt få som har 
fått treffe representanter fra avdelingene. 
Overingeniør Tore Pedersen i Vestland 
fylkeskommune, kommer for å gi oss 
et innblikk i den nye hverdagen, og hva 
de tenker om de økende miljøkravene 
byggherrer og asfaltentreprenører står 
overfor.
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ONSDAG 8 SEPTEMBER DAG 1

09:00 Avreise fra hotellet
09:30 Arstec, Godvik
 «Asfalt og vann».  

Foredrag ved Roger Lundberg, om generelle utfordringer rundt fuktighet 
i asfaltproduksjon, med fokus på LTA og gjenbruk. Demonstrasjon av 
asfaltprodukter til forebyggende vedlikehold.

11:15 Avreise Arstec
12:00 Lunsj på Matstova i Knarvik
13:00 «Forsterkning og dypstabilisering på kommunal vei».  

Foredrag ved Rune Kilen, Safe Control.
14:00 Befaring forsterket vei
16:30 Ankomst hotellet
18.00 Omvisning på Bryggen
20.00 Middag på Fløien

TORSDAG 9 SEPTEMBER DAG 2 

08:30 Avreise fra hotellet
09.00 Statens vegvesen, E39 Rådal–Svegatjørn
 «Håndtering av vann ved utbyggingen av E39 Rådal–Svegatjørn». 

Foredrag ved Kelly Iversen Nesheim.
 Befaring E39
 «Vestland fylkeskommune – strategi fylkeskommunale veier». 

Foredrag ved Tore Pedersen, overingeniør i Vestland fylkeskommune, 
som deler sin erfaring rundt regionsreformen og deres fokus på 
bærekraft.

12.00 Lunsj på Troldhaugen
14:30 Ankomst Flesland lufthavn
 Bussen går tilbake til Bergen sentrum.

Troldhaugen er bygget i 1885 og var Edvard Grieg sitt hjem i 22 år.  
Huset er i dag museum og innredningen i stuene er Griegs egen fra 1907. 
Edvard Grieg Museum Troldhaugen er en del av KODE  Kunstmuseer og 
komponisthjem.

PROGRAM
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STUDIETUR 2021 BERGEN 8.–9. SEPTEMBER 2021
PRIS ALTERNATIV 1: 8.–9. september kr 7900,00 (én overnatting)
PRIS ALTERNATIV 2: 7.–9. september kr 9700,00 (to overnattinger)
Prisen inkluderer overnatting, lunsj, middag, omvisning og transport.
NB! Husk å krysse av for alternativet du ønsker i påmeldingsskjema!

Ønsker du å være sikret plass – meld deg på så snart som mulig! 
Skulle turen bli fulltegnet vil medlemmer av foreningen prioriteres.

Påmeldingsfrist: 1. juli 2021

Overnatting i enkeltrom på  
Hotel Norge by Scandic, 
Nedre Ole Bulls Plass 4, 5012 Bergen. 
www.scandichotels.no/hotell/norge/
bergen/hotelnorgebyscandic

Hotel Norge åpnet i 1885, og har fra 
første stund vært et av Bergens mest 
prominente hotell. 

29. juni 2018 gjenåpnet hotellet etter en omfattende renovering, og er i dag blitt et 
ikonisk og moderne hotell. En livlig møteplass der det lokale møter det internasjonale 
i en levende og unik atmosfære. 

Praktisk informasjon og påmelding
BERGEN

Fjordveien 3, 1363 Høvik 
Tlf.: +47 67 10 10 90 
E-post: post@norskasfaltforening.no
www.norskasfaltforening.no
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