
asfalt
Vi holder deg oppdatert på 

www.norskasfaltforening.no

Meld deg inn i foreningen og få medlems-
fordeler og oppdatert kunnskap om alt 
som skjer i asfaltbransjen. 

Medlemsskapet er åpent for alle  
som er interessert i asfalt.

Innmeldingsskjema og mer informasjon 
finner du på www.norskasfaltforening.no

Følg oss på 
Instagram!

Følg oss på 
Facebook!

www.norskasfaltforening.no

Postboks 247, 1323 Høvik
Post- og besøksadresse: Fjordveien 3, 1363 Høvik
Telefon: 67 10 10 90 (valg 2)
Leder: Thor Asbjørn Lunaas, Statens vegvesen
Prosjektleder: Vibeke Taranger
E-post: post@norskasfaltforening.no

www.norskasfaltforening.no

Våre medlemmer representerer hele  
bredden av asfaltbransjen og  
alle deler av landet.

Norsk Asfaltforening er en 
forening for informasjon om 

utførelsesmetoder, forskrifter og 
forskning innen asfaltfaget.

Bli medlem!
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Kunnskapsformidling

For å sikre ekspertise innen alle 
fagområder har vi opprettet forskjellige 
faggrupper som bidrar med detaljert 
kunnskap innen sine felt:

NABin – Bindemidler
■■ Skal øke kunnskap om  bituminøse 

 binde midler og deres anvendelse i 
 vegmaterialer.

NADim – Dimensjonering
■■ Er en katalysator for utvikling innen 

 dimensjonering og forsterkning av 
 vegkonstruksjoner med asfaltdekker, 
samt innenfor vegbyggings materialer og 
 prognosering av tilstandsutvikling.

NAMet – Metodegruppen
■■ Arbeider for å sikre lik og pålitelig 

 analysering av asfaltmasse, asfaltdekke og 
råvarer til asfalt produksjon. Faggruppen følger 
med på  standardiseringsarbeidet og arbeidet 
for at de europeiske metodene utføres på en 
god måte.

Arrangementer

Asfaltdagen
■■ Arrangeres i Oslo i januar hvert år 

og er bransjens store konferanse dag 
der alle aktører samles.  
Her holdes foredrag om temaer som 
opptar asfaltfolket, faglige  innlegg, 
nyheter og diskusjoner. 

Studieturer
■■ NA arrangerer studietur i Norge 

eller utlandet på høsten hvert år. 
Her besøker vi faglig interessante 
prosjekter, tilegner oss kunnskap 
og får oppdatering om hva som 
skjer i inn- og utland.

Faggruppene arrangerer egne seminarer

Våre medlemmer representerer 
hele bredden av asfaltbransjen og 
alle deler av landet. Vi  arrangerer 
den årlige  asfaltdagen, studie-
turer og har stor faglig  aktivitet og 
fagseminar innen ulike felt.

Norsk Asfaltforening er en 
faglig forening uten økonomisk 
formål. Hovedformålet er 
å spre informasjon om 
utførelsesmetoder, forskrifter 
og forskning innen asfaltfaget.

www.norskasfaltforening.nowww.norskasfaltforening.no www.norskasfaltforening.no

www.norskasfaltforening.no

Invitasjon til studietur

Nottingh m
2.–4. SEPTEMBER 2019
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