
DEN VIKTIGSTE MØTEPLASSEN 
FOR VEIBYGGERNE I NORGE! 
TIDSPUNKT: 12.-14. FEBRUAR 2020   

STED: SCANDIC ISHAVSHOTEL, Tromsø 

PÅMELDINGSFRIST: EARLY BIRD PRIS FØR 5. JANUAR 2020

STEIN i VEI
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Det er den 35. gangen Stein i vei arrangeres og i år er arrangementet lagt 

til Tromsø, byen som er kjent som både Nordens Paris og Porten til Ishavet. 

Her møtes produsenter og leverandører av byggeråstoff, entreprenører og 

sentrale og regionale veimyndigheter.  
 

Onsdag starter vi med et besøk hos Bergneset Pukk & Grus AS i Storsteinnes. Når vi er tilbake i 

Tromsø blir det «kom sammenfest» i den kjente Rorbua. Dette blir en uformell kveld med mat, 

drikke og lett underholdning.  

 

Torsdag starter vi seminaret med åpningsforedrag av Veiteknisk Institutt. Vi fortsetter dagen med 

blant annet regionreformen og overføring av oppgaver fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. 

Vi vil også få en innføring i de nye asfaltretningslinjene, EPD, kortreist stein og en debatt om de 

strenge kravene til mekanisk styrke på tilslag medfører lange transporter med store klimagass-

utslipp. Dagen avsluttes med en hyggelig middag på hotellet.  

 

Fredag er en ny dag med interessante foredrag og vi starter dagen med et innlegg om Statens 

vegvesens nye FoU-program innen analytisk dimensjonering av vegkonstruksjoner (VegDim). 

Videre blir det en innføring i bruk av billedanalyseverktøy og erfaringer rundt dette. 

Siste foredrag denne korte dagen, avsluttes til lunsj, er om 0/4-prosjektet ved NTNU.    

 

Blir du i Tromsø gjennom helgen kan vi anbefale en tur med gondolbanen Fjellheisen opp til Stor-

steinen på Fløya, 421 moh. Polarmuseet i den gamle tollbodbrygga fra 1834 er også verdt et besøk. 

Februar er også sesong for nordlysobservasjoner og det finnes en rekke aktiviteter å være med på i 

den forbindelse. For mer inspirasjon til ting å gjøre i Tromsø, ta en titt på nettsiden til Visit Tromsø.  

V i  s e s  ve l  i  Tr o m s ø? 

Med vennlig hilsen og sterk forventning fra arrangementskomiteen

KONFERANSE
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ONSDAG 12.FEBRUAR

Kl. 12.15  Befaring Bergneset Pukk & Grus AS  

Buss fra hotellet og mulighet for å bli plukket opp på flyplassen (gi evt. beskjed). Retur kl 15.30

Kl. 17.00  Get together, Rorbua

Trubadurkveld med Rune & Tommy. Det vil bli servert Nord-Norsk Fiskesuppe, 

Arktisk Gulash suppe, Bacalao

TORSDAG 13.  FEBRUAR

Møteleder: Njål Hagen 

Kl. 10.00–10.10   Åpning ved Veiteknisk Institutt, v/ styreleder Johnny M. Johansen 

Ny organisering

Kl. 10.10–10.40   Ny divisjon for drift og vedlikehold i Statens vegvesen – hva innebærer det? 

v/ Konstituert divisjonsdirektør Stein Johnny Johansen, Statens vegvesen  

Kl. 10.40–11.10    Konsekvenser av regionreformen, fylkesveinettet, 

v/ Ole Jan Tønnesen, fylkesvegsjef Møre og Romsdal fylkeskommune  

Kl. 11.10–11.30     Pause 

Kl. 11.30–12.00   Hvilke konsekvenser får flere veieiere for bransjen, v/ Eivind Olav Andersen, Veidekke   

Kl. 12.00–12.30   Tromsø «en steingal by», stein som verdi og utfordring, 

v/ Dag Ivar Andreassen, Tromsø kommune     

Kl. 12.30–13.30   Lunsj 

Kontrakter 

Møteleder: Roar Telle, Veiteknisk Institutt 

Kl. 13.30–14.00  Nye retningslinjer for asfalt – Hva er nytt og når tas de i bruk?, 

v/ Jostein Aksnes, Statens vegvesen

Kl. 14.00–14.30  Risiko i asfaltkontrakter, v/ Arne Aakre, EBA 

Kl. 14.30–15.00  Konflikter og løsninger ved kontrakter, v/ Mads Fuglesang, Selmer advokatfirma  
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Miljø 

Kl. 15.15–15.45  EPD – hvordan utnytte miljødeklarasjoner i kontrakter, 

v/ Kari Svingheim, Innlandet fylkeskommune 

Kl. 15.45–16.15  Kortreiste stein, v/ Torun Rise, SINTEF  

Kl. 16.15–17.00  Debatt – Strenge krav til mekanisk styrke på tilslag medfører lange transporter 

med store klimagassutslipp. Skal vi fortsette?

Bjørn Eilif Worum, kvalitetsleder for Region Nord, YIT 

Jørn Ingar Arntsen fra Vegdirektoratet 

Olaf Brastad, Bellona

Lars-Erik Marcussen, HeidelbergCement 

Avslutning dag 1

Aperitiff kl 19.30 med påfølgende middag og gjensyn med en gammel kjenning

FREDAG 14.  FEBRUAR

Møteleder: Lars-Erik Sletner 

Materialer og dimensjonering

Kl. 09.30–10.00  VegDim – nytt dimensjoneringssystem for veger, v/ Brynhild Snilsberg, Statens vegvesen   

Kl. 10.00–10.30  Vurdering av bildebehandlingsverktøy for grove steinmaterialer, 

v/ Arnhild Ulvik, Statens vegvesen 

Kl. 10.30–11.00  Utsjekk av rom/pause

Kl. 11.00–11.30  Erfaringer med bildeanalyseverktøyet, v/ Hege Grendstad Lyng,  PEAB   

Kl. 11.30–12.00  0/4 prosjektet, v/ Elena Scibilia, NTNU 

Kl. 12.00–12.30  Oppsummering og avslutning v/Anita Hall, Norsk Bergindustri

Kl. 12.30               Lunsj
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PRISER /PRAKTISK INFORMASJON

KURSAVGIFT
Medlemmer av Veiteknisk Institutt/Norsk Bergindustri

– før early bird utløp  (5. januar 2020) ........................................................................  kr 4.500,–

– etter early bird utløp  (5. januar 2020) ....................................................................  kr 5.500,–

Ikke medlemmer

– før early bird utløp (5. januar 2020) ..........................................................................  kr 5.500,–

– etter early bird utløp (5. januar 2020) ......................................................................  kr 6.500,–

Ved påmelding etter 22. januar vil kursavgiften øke med ytterligere .............  kr 1.000,– 

UTSTILLINGSPLASS  (få plasser) 

Medlemmer i Veiteknisk Institutt / Norsk Bergindustri ….......................................  kr  6.000,–

Ikke-medlemmer ..............................................................................................................  kr 12.000,–

Deltakeravgiften inkluderer ingen måltider. Prisene er ekskl . mva.
 

BEFARING:  Bergneset Pukk & Grus AS. Inkl buss, matbit i bussen, befaring....  kr    400,– 

GET TOGETHER:  Rorbua, inkl underholdning, mat og to drikkeenheter .…........   kr    858,–

HOTELLOPPHOLD 

– Overnatting i enkeltrom m/frokost ...........................................................................  kr 1.440,–

– Overnatting i dobbeltrom m/frokost ........................................................................  kr 1.640,–

MÅLTIDER: 
Dagpakke torsdag (inkl lunsj) .................................. kr 590,– (Gjelder alle som er tilstede!)

Dagpakker fredag (inkl lunsj)  .................................. kr 590,– (Gjelder alle som er tilstede!)

Middag torsdag kveld inkl. aperitif og tre drikkeenheter ........................................  kr 1.250,– 

Alle priser er eks. mva.

PÅ M E L D I N G : 

https://events.provisoevent.no/nho/events/stein_i_vei_2020/register

       Velkommen t i l  STEIN i  VEI  2020!
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