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Min bakgrunn

• Sivilingeniør innen Bygg og miljøteknikk

• Prosjektoppgave: Gjenbruk av asfalt

• Hovedoppgave: Friksjon på asfalt

• PhD innen vegbygging

• Deformation Properties of Unbound Granular

Aggregates

• Jobbet i Veidekke siden 2002

• Ulike roller



Veidekke
Hvem, hva, hvor?
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Hvem, hva, hvor er Veidekke?

5

8 600 
i tre land

Kompetente 

medarbeidere 

Norges største og 

Skandinavias fjerde 

største entreprenør og 

eiendomsutvikler 

35,6
NOK milliarder (2018)

Årlig omsetning 

Danmark % av omsetning 

6% 

Sverige % av omsetning

31% 

Norge % av omsetning

63% 
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Veidekke ASA
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Stabsfunksjoner

Konsernsjef
Jimmy Bengtsson

Konserndirektør
CFO/IT/strategi/juridisk

Terje Larsen

Konst. konserndirektør
HR/HMS

Anne Thorbjørnsen

Konserndirektør
Kommunikasjon/samfunnsrelasjoner/

bærekraft
Lars Erik Lund

Operative enheter

Konserndirektør
Prosjektutvikling Skandinavia

Jørgen Wiese Porsmyr
OPS

Eiendom Norge
Pål Aglen (konst.)

Eiendom Sverige
Per-Martin Eriksson

Hoffmann
Torben Bjørk Nielsen

Konserndirektør
Bygg Norge

Hans Olav Sørlie

Øst
Hallgeir Schanche

Vest
Birte Almeland

Oslo
Anders W. Haugen

Konserndirektør
Anlegg Norge
Øivind Larsen

Konserndirektør 
Veidekke Sverige

Mats Nyström 

Anläggning
Marcus Nilsson

Bygg Kommersiellt
Anders Arfvén

Asfalt Nord/Sør
Morten Aurstad Aspnes

Bygg Bostäder
Charlotta Nilsén

Konserndirektør
Veidekke Industri
Catharina Bjerke

Asfalt Øst
Ole Oskar Torgunrud

Asfalt Vest
Ellen Undseth 

Pukk og grus
Geir Bartholsen (konst.)

Drift og vedlikehold
Martin T. Holmqvist



© Veidekke7

20%
Anlegg

42%
Yrkesbygg

23%
Boliger

15%
Industri
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Veidekke Industri

VEIDEKKE INDUSTRI

ASFALT
Ca 2,9 millioner tonn årlig 

Landets største asfaltaktør

PUKK OG GRUS
Ca 8 millioner tonn årlig

Landets største aktør

DRIFT OG VEDLIKEHOLD
9 100 kilometer vei

Prosjektportefølje på 21 kontrakter

Prosentvis omsetning

Asfalt 58% Pukk og grus 14 %

Drift og vedlikehold 28 %
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Kompetansesenter Vegteknologi – Veidekke Industri

TILGJENGELIG SPISSKOMPETANSE

• Asfaltteknologi

• Bindemiddelteknologi

• Steinmaterialer

• Veivedlikehold

• Avansert laboratorium

• Feltundersøkelser

• Nærhet til NTNU, SINTEF og TMT

MATERIALTESTING LAVTEMPERATURASFALT

• Produseres ved 100-140 grader 
celsius mot vanlig asfalt opp mot 170 
grader

• Gir betydelig utslippsreduksjon

• Veidekke først ute sammen med 
Shell Bitumen tidlig på 2000-tallet
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Kompetansesenteret - ansvar

• Oversikt over kompetanse i Veidekke Industri

• Drifte hovedlaben i Trondheim

• FoU-arbeide

• Bedriftsintern opplæring

• Bistå driften med problemløsing
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Levetid på veg –
Hva vet vi?
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Dimensjonering

- Riktige forutsetninger

- Riktig styrke

- God nok kapasitet

- Gode nok materialer

- Godt dreneringssystem

Utførelse

- Riktig utstyr

- Riktige materialer

- God klistring

- God komprimering

- Godt håndverk

Vedlikehold

- Tetting av sprekker

- Rensk av grøfter og stikkrenner

- Tetting av åpne skjøter

- Lapping av hull

Forsterkning

- Kartlegging av skader

- Valg av ”riktig” forsterkningsmetode 
ut fra årsaken til skadene

Endt levetid

- Vegkonstruksjonens levetid er over

- Behov for å bygge ny vei

- Gjenbruk av materialer?

Vegens 
”kretsløp”
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Håndbok N200

• Bygger i hovedsak på empiri

• Vår bransje karakteriseres ved  

• Erfarne entreprenører (mennesker)

• Erfarne offentlige innkjøpere

• Kunnskap og erfaring har veid opp 

for eventuelle systemfeil

• Hva skjer når den empiriske kunnskapen gradvis 

forsvinner og systemfeil består?
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Hva med prosesskoden?

• Skal benyttes i vegkontrakter

• Vegbygging er en av mange prosesser

• Er det tilstrekkelig å kunne innholdet i prosesskoden for å 

lage god vei?

• NEI!!
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Hva slags funksjon skal kravene gi?

• Vegdekket:

• Vegdekket skal beskytte vegkonstruksjonen mot nedbrytning ved å hindre nedtrenging av vann i vegoverbygningen

• Dekket skal være jevnt og sikre minst mulig dynamisk belastning fra kjøretøy

• Det skal bidra til å redusere påkjenningen på bærelaget for å sikre planlagt levetid for vegdekket og resten av 

konstruksjonen 
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Hva slags funksjon skal kravene gi?

• Bærelag:

• Det skal bidra til å redusere påkjenningen på forsterkningslaget gjennom å ta opp mye av spenningene fra dekket slik at 

spenningsnivået ned på forsterkningslaget blir akseptabelt

• Forsterkningslag:

• Dette lagets oppgave er å forsterke undergrunnen såpass at den tåler det spenningsnivået som trafikken skaper

• Frostsikringslag:

• Dette laget skal bremse frosten i å penetrere ned i telefarlig undergrunn

• Oppnås dette med de kravene vi har i dag? Tja….. Utførelse og materialforståelse er kritisk
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Har vi nok fokus på materialer og utførelse?

• Krav til uttak av prøver på ferdig utlagt masse – avdekke 

separasjon

• Krav til responsmåling og platebelastning på topp ubundne 

lag  til komprimeringskontroll

• Utarbeidelse av komprimeringsplan

• Dokumentasjon på komprimering

• Entreprenøren må prestere for å oppnå gode nok 

verdier

• Krav til mekanisk styrke er relativt strengt i Norge

• Kan god utførelse kompensere noe?

• Finnes det funksjonelle tester som tester funksjon? Ja, 

delvis
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Komprimeringsplan

God planlegging er en forutsetning for effektivt og 

vellykket arbeid

Komprimeringsplanene skal lages på forhånd, og på store 

anlegg skal de baseres på prøvekomprimering og måling av 

resultatene.

Man kan legge opp planen etter nødvendig antall overfarter, 

eller ønsket stivhet for materialet.
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Eksempel på komprimeringsplan
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Hovedregel ved anskaffelser 
hemmer kvaliteten

• Raskest mulig utførelse

• Ulike krav og ulik oppfølging innen samme BH

• Laveste pris

• Lite materiell og personell



© Veidekke

Forutsetninger for kvalitet

• Rett dekke på riktig plass, med riktige forarbeider 

• Tilbudsgrunnlag

• Råmaterialer 

• Produksjonsutstyr

• Maskinpark

• Værforhold

• Motiverte medarbeidere

• Krevende kunde som kontrollerer likt og er interessert

• Meningsfulle beskrivelser

• Minst 39 faktorer som må stemme HVER DAG for å få en god veg
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Fremdrift: Er forutsetningene tilstede?

• Fremdrift på et anleggsprosjekt

• Ikke akkurat på asfaltkvalitetens premisser…
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Produksjon

Tilrigging/

Oppstart.

Nedrigging/

Avslutning.

(Eksempel best case)

Prosjektorganisering - eksempler
Hvert prosjekt begynner fra scratch, bygger en bedrift som skal produsere over en bestemt tid, og avvikles 
når prosjektet er overlevert
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God planlegging, nok ressurser og godt samarbeid er nøkkelkriterier for en vellykket start. 

Det å kunne levere hva Byggherren forventer er viktig for å ikke snuble i oppstarten.

Produksjon

Tilrigging/

Oppstart.

Nedrigging/

Avslutning.

(Eksempel worst case)

Prosjektorganisering - eksempler
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Hva med ulike entrepriseformer?

• Utførelsesentreprise

• Totalentreprise

• OPS

• BVP

• Hvordan kan vi finne entrepriseformer som fremmer kvalitet?

• Hva med risiko?
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Så var det utførelsen da….
«paving the gap»

• Anleggsperioden reduserer ofte den potensielle levetiden 

til de ubundne lagene spesielt (også asfalt)

• God/dårlig utførelse kan utgjøre stor forskjell i kvalitet og 

dermed levetiden

• Vegbygging er et håndtverk på lik linje med oppføring av 

andre byggverk

Illustrasjon: Innlegg av Joralf Aurstad SVV 
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Oppsummering – hvordan omsette teorien til praksis? (1)

• Kvalitetsmessig håndtverk i utførelsen er avgjørende for vegens levetid

• Forutsigbarhet

• Kompetanse

• Rekruttering 

• Identifisere hva som hindrer god kvalitet og lage kontraktsformer som fremmer kvalitet

• Fremdrift

• Prosjektorganisering

• Samhandling med alle aktører

• Mer kompetanse i bransjen om helheten – hvem ser helheten?

• Rekruttering

• Hva med de mindre aktørene som gjerne er UE?
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Oppsummering hvordan omsette teorien til praksis? (2)

• Mer fokus på sammensetning av materialer og funksjon enn strenge krav til delmaterialer

• Mer tid og penger til «forskning» i form av f.eks. prøveveger, både hos byggherre og leverandører/utførende

• Nye kontraktsformer gir muligheter

• Mer «kortreist» stein - Hva må til for å kunne bruke stein fra linja?



Takk for
oppmerksomheten

Vel hjem!


