Anders Näsman, BYN, Pontus
Lundgren, PEAB, Glenn Lundmark, FAS, Anders Ficks, NCC
och Tryggve Eriksson, SEKO
samt Patrik Molander, Sandahls
och Curth Hägglund, VVP (de
båda sistnämnda saknas på bilden) samlades i Bålsta i början
av maj för att fastställa de återstående detaljerna kring yrkesbeviset, såsom kompetensprov
och material för distansutbildning. I och med detta har nu de
sista pusselbitarna fallit på
plats, och redan i början på juni
kommer en första kull beläggningsarbetare att kunna få ett
yrkesbevis.

Yrkesbevis för
beläggningsarbetare
fastställt
De flesta yrkeskategorier inom bygg och anläggning
har sedan länge haft ett yrkesbevis för att visa att
man är kompetent inom sitt yrke. Nu får även asfaltarbetarna möjlighet att uppvisa ett formellt intyg på
sin yrkeskompetens.
 I våra nordiska grannländer har
de legat steget före oss genom att de
har prövat kompetensen hos asfaltarbetarna. Till exempel avlägger
man i Norge ett ”fagpröve” och ett
”svennepröve” i Danmark.Varför
inte också i Sverige? har FAS utbildningsutskott frågat sig. FAS bildade
sålunda en arbetsgrupp som f.n.
består av representanter från asfaltentreprenörerna NCC,Vägverket
Produktion, PEAB och Sandahls
samt en representant från Vägverket.
Tillsammans med SEKO (Facket
för Service och Kommunikation)
och BYN (Byggnadsindustrins

Vägdag
i Göteborg
 Vägdagen i Göteborg, som
ägde rum den 14 mars, väckte
stort intresset och samlade ca 250
deltagare, såväl entreprenörer
som konsulter och beställare.
Syftet med Vägdagen är att få ut
information om teknikutvecklingen samt skapa ett forum för
återföring av kunskap och erfarenhet.
– Vi märker att Vägdagen är
mycket uppskattad, antalet deltagare ökar för varje år och det ser
vi mycket positivt på, säger Hans
Stjernberg,Vägverket Region
Väst, ansvarig för arrangemanget.
Vägdagen var indelad i fyra
block – Framtiden, Utvecklingsprojekt,Vägkroppen och Erfarenhetsåterföring. Inom det första
blocket talade bland andra
Ingemar Skogö om ”Vägverket i
nuet och i framtiden”.
Presentationerna från Vägdagen i
Göteborg kan hämtas från FAS hemsida: www.fas.se under Konferenser
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Yrkesnämnd) har vi nu tagit fram
ett program för ett yrkesbevis för
beläggningsarbetare. Branschen
skriker efter kompetent personal
ute på beläggningsjobben, och vi
tror att ett yrkesbevis avsevärt
kommer att förbättra möjligheterna att locka ungdomar att utbilda
sig till beläggningsarbetare. Asfaltarbete har den nackdelen att det i
huvudsak är ett säsongsarbete.
Detta kan vi knappast komma
ifrån.Vi får istället försöka öka
attraktionskraften genom att visa
på andra fördelar, t ex att det är ett
fritt arbete med stort teknikinnehåll. Att köra en asfaltläggare på ett

Eftersom rekrytering till asfaltyrket är
en branschgemensam fråga är det glädjande att flera företag och även Vägverket tar sitt ansvar genom att delta i
FAS arbete för detta, säger Tryggve
Eriksson, SEKO.

stort beläggningsjobb är som att
sköta en processindustri i fält. Genom att vi nu inför ett yrkesbevis
kan vi kanske höja statusen och
uppmärksamma arbetets tekniska
innehåll.
Glenn Lundmark

Funktionella
specifikationer
för bitumen
Sedan ett par år tillbaka har Europa haft en gemensam
CEN-specifikation för beläggningsbitumen. Denna bygger
till stor del på de sedan länge existerande parametrarna
mjukpunkt, penetration och viskositet, vilka har haft en liknande utformning i stort sett över hela världen.
 Redan innan den europeiska
specifikationen var klar hade man
dock påbörjat arbetet
med att ta fram funktionsinriktade specifikationer och provningsmetoder. Övergången till bl a fler
polymermodifierade
bitumenprodukter
har ökat kraven på
provningsmetoder
som klarar av att värdera de nya egenskaper som då erhålls
och som är väsentliga
att känna till vid design av högkvalitativa asfaltbeläggningar.
Parallellt med standardiseringsarbetet under CEN har de europeiska bitumenleverantörernas organisation Eurobitume, tillsammans
med EAPA –Europeiska asfaltentreprenörsföreningen, arbetat med
att försöka få Europas bitumenleverantörer, asfaltentreprenörer och
beställare att enas om vilka egenskaper hos den färdiga beläggningen som är mest kritiska, hur bituminet inverkar på dessa och hur
dessa parametrar skall specificeras.
Vid en forskarinriktad Eurobitumekonferens i Bryssel 1995
gick startskottet för den europeiska
samordningen. Sedan dess har
branschen fortsatt utvecklingen

och utvärderingen av möjliga funktionsparametrar. Resultaten från
FoU-arbetet har bl a
presenterats vid
EAPA/ Eurobitumekonferensen 2000,
och vi är nu framme
vid ett antal regionala seminarier för att
ge en bred bas för det
återstående arbetet
med att fastställa
kommande europeiska funktionsbaserade specifikationer. Ett
av dessa regionala
seminarier hölls i Stockholm den
19 april med NCC och Nynäs som
värdar. Drygt 50 experter (både
beställare, entreprenörer och bitumenleverantörer) från Norge,
Finland, Danmark och Sverige
hade samlats för att ge en gemensam nordisk syn på det fortsatta
arbetet.
Som det ser ut i dag kommer vi i
framtiden att använda avancerade
provningsutrustningar motsvarande de som man i USA använder
under begreppet ”Superpave”, d v s
bland annat datorstyrd DSR (dynamisk skjuvningsreometer).Vid mötet den 19 april framfördes dock
önskemål om att även ha enklare
metoder för produktionskontrollsändamål.

Fredrik Schütz minne
– Jag är både
glad och förvånad att jag
fick utmärkelsen! utbrister
Bengt Krigsman. Men när
man börjar
tänka efter
har jag ju
gjort en hel
del – det är
inte utan viss
stolthet jag
tar emot
Fredrik Schütz
minne.

För tidigare
pristagare se
www.fas.se

 Under FAS årsmöte den 18 april
delades utmärkelsen Fredrik
Schütz minne ut för 16:e gången.
Det var Bengt Krigsman,Vägverket,
som emottog priset. Bengt Krigsman började som medlem i FAS
1976. Två år senare inledde han sitt
arbete på Vägverkets centrala förvaltning. Listan över Bengt Krigs-

mans insatser kan göras lång – han
samordnade all beläggning på entreprenad i hela landet, införde
Marshall kriteriet i Sverige, medverkade till att introducera lab hos
entreprenörerna, tog initiativ till
den första funktionsupphandlingen 1983 samt introducerade kursverksamheten hos FAS. Dessutom

har Bengt Krigsman arbetat mycket
med separationsproblematiken och
bland annat bidragit till utformningen av runda flak för transportenheten.

En hedersbetygelse
Som en hedersbetygelseför Fredrik
Schütz betydelsefulla pionjärverksamhet för svensk asfaltteknik instiftades 1986 utmärkelsen ”Fredrik
Schütz minne”. Utmärkelsen kan
utdelas för särskilt betydelsefull insats inom FAS verksamhetsområde.
Utmärkelsen kan inte sökas men
däremot går det bra att kontakta
någon i kommittén för Fredrik
Schütz minne om man vill rekommendera en person som har gjort
sig förtjänt av utmärkelsen.
I kommittén ingår:
 Håkan Bergeå, Borlänge GK
 Jan-Olof Nordlander, Skanska
 Erland Persson, FAS
 Nils Ulmgren, NCC
 Håkan Wilhelmson,Vägverket
Produktion

Vem var Fredrik Schütz?
För landets asfaltexperter är Fredrik
Schütz den store pionjären och en
av de starka drivkrafterna bakom
FAS utveckling. Asfaltverkschef, planeringschef, byggnadschef och gatudirektör i Stockholm, flygfältsutredare, ledamot av Byggforskningsrådet,
vice ordförande i Statens Väginstitut, ordförande Svenska Kommunaltekniska föreningen, ordförande i
FBB (FAS), ledamot av IVA, skriftställare om teknikhistoria, SKTFs stadsbyggnadsmedalj, KAK:s Clarence
von Rosens-medalj och teknologie
hedersdoktor vid KTH – nyckelorden
staplar sig på varandra då man vill
belysa Fredrik Schütz 85-åriga livsgärning.

AsfaltNytt

