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Vilnius
Litauens hovedstad har cirka 550 000 
innbyggere, og er oppkalt etter elva Vilnia 
som renner gjennom byen. 

Vilnius var europeisk kulturhovedstad 
senest i 2009, og har mye å by på av restau-
ranter, uteliv og severdigheter. Gamlebyen er 
en av Europas best bevarte middelalderbyer, 
og står på UNESCOs verdensarvliste. Litauen gikk ved nyttår over til 
Euro, og prisene er behagelige sett med norske øyne. Og visste du at 
Europas geografiske midtpunkt ligger like utenfor byen?

Trakai slott
Slottet ligger vakkert beliggende på en 
landfast øy i Galvé-sjøen, og er en del av en 
historisk nasjonalpark. 

Opprinnelig bygget som strategisk 
 festning på 1400-tallet har det opp gjennom 
tiden hatt en svært innholdsrik historie. 
Trakai-slottet er i senere år restaurert opp 
mot sin fordums prakt, og er i dag en av de 
største historiske og kulturelle severdig-
hetene i Litauen.

Årets tur går til Litauen og hovedstaden Vilnius. 
Der vi skal besøke Lithuanian Road  Administration, 
Vilnius Gediminas Technical University og ulike 
vegprosjekter.

Generelt
Hovedvertskap for turen er den nasjonale vegadministrasjonen i Litauen, og vi får lære litt om deres 
hverdag. Det blir  mulighet for å besøke deres sentrallaboratorium, og vi får se på byggeprosjekter 
knyttet til både byutvikling og store motorvegutbygginger. Vilnius og området rundt har mange 
attraksjoner knyttet til både natur, arkitektur og historie. Vi setter derfor sammen et fint kulturelt 
program, i tillegg til det faglige.
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PROGRAM

DAG 1: TIRSDAG 8. SEPTEMBER
11.10 Avgang med DY 1082 fra Oslo lufthavn Gardermoen 
14.00 Ankomst Vilnius internasjonale lufthavn

• Møtes av engelskspråklig guide
• Transport fra flyplassen til Novotel hotel

15.30 Guidet omvisning i Vilnius
20.00 Middag

DAG 2: ONSDAG 9. SEPTEMBER
Frokost på hotellet
09.00 Buss fra hotellet til LRA – Lithuanian Road Administration

• Møte med og presentasjon av Litauens vegadministrasjon 
og Vilnius tekniske universitet
• Omvisning på LRAs sentrallaboratorium

11.30 Kaffe og snacks
• Diskusjon rundt bordet; utvalgte faglige temaer knyttet 
til store prosjekter, pågående/relevant forskning, drift og 
vedlikehold, gjenbruk av asfalt m. m.

13.00 Buss til Trakai
13.30 Lunch
15.30 Omvisning på Trakai slott
17.30 Buss tilbake til hotellet
20.00  Middag

DAG 3: TORSDAG 10. SEPTEMBER
Frokost på hotellet
09.00 Buss fra hotellet til asfaltfabrikk utenfor Vilnius  
 tilpasset varmt gjenbruk
09.30 Omvisning på fabrikken og faglig diskusjon  
 rundt gjenbruk
10.30 Buss til anleggskontoret for «Vilnius southern bypass»
10.50 Orientering og omvisning på anlegget
12.30 Lunch
14.00 Buss til teststrekninger for støysvake vegdekker
14.30 Orientering og omvisning på teststrekningene,  
 faglig diskusjon
15.30 Buss tilbake til hotellet
20.00 Middag

DAG 4: FREDAG 11. SEPTEMBER
Frokost på hotell et
09.20 Transport fra hotellet til Vilnius internasjonale lufthavn
11.20 Avgang SK 745 til København 
11.50 Ankomst København/Kastrup 
13.25 Avgang SK 1456 til Oslo 
14.35 Ankomst Oslo lufthavn Gardermoen
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Lithuanian Road 
 Administration (LRA)
LRA har ansvar for bygging og 
vedlikehold av hovedvegene 
i Litauen («roads of national 
significance»). 

Dette omfatter blant annet 
sju europaveger. På grunn av 
mye transit-trafikk gjennom 
landet er det en betydelig andel 
tungbiltrafikk. Tungtrafikken 
(kjøretøy med lastekapasitet 
>12 tonn) på hovedvegnettet 
har blitt mer enn firedoblet etter 
år 2000. Store investeringer er 
lagt ned i vegsystemet de senere 
årene for å møte utfordringene.

Gjenbruk av asfalt og 
støysvake vegdekker har vært 
blant satsingsområdene til LRA 
i senere år, og vi får anledning 
til å både se og høre fra deres 
erfaringer rundt disse aktuelle 
temaene.

Vilnius Gediminas 
Technical University
Universitetet er av de best 
rangerte i Øst-Europa og 
har over 11000 studenter, 
spredt på 10 fakulteter, 
14 forsknings institutter og over 
30  forsknings-laboratorier.

Blant annet holder deres 
vegforskningsinstitutt høyt 
internasjonalt nivå.



Studieturen Påmelding

Vi har reservert 40 plasser for studieturen. Ved overtegning vil NAs styre foreta en  vurdering av 
 deltagelsen slik at ingen  medlemsvirksomheter blir underrepresentert.  

NAs medlemmer bli prioritert ved overtegning.

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.

Deltakeravgift: Kun kr 11 600.
Dette inkluderer: Flyreise, enkeltrom,  
alle måltider, transport og guide.
Detaljert program med arrangementstider vil 
bli sendt de som melder seg på studieturen.

FJORDVEIEN 3, POSTBOKS 247 1323 HØVIK 
TLF.: +47 67 10 10 90 E-POST: post@norskasfaltforening.no 

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

Påmeldingsfrist: 15. juni 2015
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