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Årets studietur går til Stavanger hvor vi 
vil se  nærmere på gjenbruk av asfalt og 
 Ryfastprosjektet.

Besøk hos Velde Asfalt AS
Velde har i over 30 år drevet tradisjonelt pukkverk. Uttak i de senere 
år har vært cirka 1,6 millioner tonn stein. Bedriften har også utvidet 
med betongproduksjon,  asfaltproduksjon/asfaltering og gjenvinnings
anlegg for deponimasser. 

Bedriften har hatt miljø i fokus. Det har blant annet ført til 
 investering i  parallelltrommel på asfaltverket for å øke  tilsetningen av 
asfaltgranulat inn i asfaltproduksjonen. 

Under besøket hos Velde får vi omvisning og presentasjon av 
bedriften, og vi vil få en gjennomgang av fordeler og utfordringer med 
produksjon og dokumentasjon av asfalt med høyere gjenbruksandeler. 

Stavanger
RYFAST: Formålet med prosjektet er å lage et fastlandssamband mellom Ryfylke og 
Nord-Jæren, samt bygge nytt fastlandssamband mellom Hundvåg og Stavanger sentrum. 



PROGRAM

DAG 1: TIRSDAG 27. SEPTEMBER

09.00  Avreise med buss til Velde Asfalt AS  
 fra Clarion Hotel

09.30 Avreise med buss til Velde Asfalt AS  
 fra Sola flyplass 

10.00 Orientering om bedriften og  
 anlegget

• Produksjon av asfalt med gjenbruk 
– erfaringer produksjon, utlegging og 
dokumentasjon.

• Omvisning i Veldeparken, asfalt
fabrikk, lab, miljøanlegg og knuseverk.

12.30 Lunsj på Kronen Gård
• Etter lunsj på Kronen Gård får vi 
et foredrag ved representanter fra 
Statens vegvesen i Rogaland om 
«Asfalt i Rogaland».

14.00 Omvisning på Lemminkäinen Norges  
 anlegg på Forus 

• Omvisning nytt laboratorium.

• Test strekninger, asfaltrelatert.

17.30   Cardinal – forfriskninger

19.30 Middag på restaurant Tango

DAG 2: ONSDAG 28.SEPTEMBER

Frokost på hotellet

08.45 Avreise med buss fra hotellet til  
 Statens vegvesen, anleggskontor  
 for Ryfast prosjektet

09.00 Presentasjon/orientering  
 om prosjektene på  
 Statens vegvesen kontor

• Orientering og befaring av 
prosjekter fra entreprenør.

12.00 Lunsj på Sola Stand hotell 

13.30 Tema: «Hva er det som er så  
 spesielt med lufthavner?» 

• Orientering om asfaltering på 
flyplasser i møterom på hotellet.

14.30 Buss til Sola flyplass

15.00 Avreise fra Sola
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Besøk hos Lemminkäinen Forus
Vi besøker Lemminkäinen Norges avdeling på Forus. 
Avdelingen ble opprettet i 1945 og nåværende asfalt
fabrikk ble etablert i 2002.

Asfaltfabrikken ligger på Forusstranda i Gands
fjorden og leverer asfalt til små og store prosjekter i de 
nærliggende kommunene.

Fabrikken leverer asfalt med både bil og båt. 
 Båttransport gjør det mulig å nå jobber som har lengre 
transportavstand. 

Fabrikken har et nytt fint driftslaboratorium som er 
Lemminkäinens regionlaboratorium i region vest.

Orientering ved AVINOR
Tema: Hva er det som er så spesielt med lufthavner?

Avinor AS har ansvar for 46 statlig lufthavner over 
hele landet og bidrar hvert år til sikre og effektive reiser 
for 50 millioner flypassasjerer. Lufthavnene har cirka 
8 millioner m² operative arealer (rullebaner, takse
baner og oppstillingsplasser), hvor cirka 7 millioner m² 
er  asfaltert. Asfaltering på en lufthavn medfører 
 utfordringer litt utenom det vanlige, både når det 
gjelder gjennomføring, ferdselsbestemmelser, personell, 
 kvalitetskrav og oppfølging. Dette er tema for foredraget.



Priser og informasjon

Påmelding

• Vi har reservert 40 rom på  
Clarion Hotel Stavanger fra 27.– 28. september 
• Hotellrom fra 26.–27. september bookes 
direkte av hver enkelt deltager. 
Clarion Hotel Stavanger
Arne Rettedals gate 14, 4008 Stavanger 
www.nordicchoicehotels.no

Påmelding på: www.norskasfaltforening.no
Trenger du virksomhetsgodkjennelse – kryss av på påmeldingsskjema eller ta direkte kontakt. 
E-post: post@norskasfaltforening.no eller Telefon: 67 10 10 90 – valg 2.

Pris: Kun kr 6 500 m/overnatting
Pris: Kun kr 5 500 u/overnatting
Dette inkluderer: Alle måltider, transport, 
omvisninger og besøk hos Cardinal.
Evt. flyreiser bookes av hver enkelt deltager.

Norsk Asfaltforening
Fjordveien 3
Postboks 247 1323 Høvik 
Tlf: 67 10 10 90 
post@norskasfaltforening.no 

Ønsker du å være sikret plass  
– meld deg på så snart som mulig! 

Påmeldingsfrist: 1. juli 2016
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