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Allmänna kurser   
 
Asfaltbeläggningar – Allmän kurs 18 – 22 jan 2021  Eskilstuna 5
 15– 19 mars 2021 Göteborg

Asfaltbeläggningar – Introduktionskurs 11 – 12 jan 2021  Sthlm (Uppl Väsby) 6

Förebyggande och avhjälpande 23 – 25 mars 2021 Sthlm (Uppl Väsby) 7
beläggningsunderhåll 

Tankbeläggningar – Allmän kurs 9 – 10 mars 2021 Sthlm (Solna)  8

Provning och kontroll av stenmaterial 2 – 4 mars 2021 Sthlm (Uppl Väsby) 9

Beläggningsarbete – teori och praktik 30 – 31 mars 2021 Karlskrona 10

Provtagning av asfalt och ballast 25 nov 2020  Sthlm (Arlanda) 11 

Vägmarkering 27 – 28 jan 2021 Sthlm (Uppl Väsby) 12

Tätskikt och gjutasfalt på broar 28 jan 2021 Sthlm (Uppl Väsby) 13
  eller på distans

Upprättande av förfrågningsunderlag 2021 Distanskurs 14

Upphandling av kommunala 2 feb 2020 Sthlm (Uppl Väsby) 15
beläggningsarbeten

Påbyggnadskurser   

AMA och Trafi kverkets publikationer 15 okt 2020 Distanskurs 16

Asfaltbeläggning (Trp, utläggn, packn) 9 – 11 feb 2021  Sthlm (Uppl Väsby) 17

Tillverkning av asfaltmassa 16 – 18 feb 2021 Sthlm (Uppl Väsby) 18

Val av beläggningsåtgärd  13 – 14 jan 2021  Sthlm (Kista) 19

Bitumen – material och provning  feb 2022  Nynäshamn 20

Dimensionering/projektering asfaltbelägg 2021 Sthlm (Uppl Väsby) 21

Projektering, rekonstruktion, förstärkning  2021 Sundsvall 22

Besiktning av asfaltbeläggningar 28 – 29 sep 2020 Sthlm (Täby) 23
 30 sep – 1 okt 2020 Sthlm (Täby)

Kursöversikt hösten 2020 – våren 2021

  Distans-

kurs!

  Distans-

kurs!
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Inriktning
Asfaltskolans kurser är mestadels teoretiska och riktar sig främst till tjänstemän, men 
lämpar sig även till övrig personal. Vissa kurser har även inslag med praktiska övningar, 
t.ex. laboratorie kurserna för stenmaterial- respektive bitumenprovning samt kursen "Be-
läggningsarbete - Teori och praktik". För yrkesarbetare rekommenderas dock främst As-
faltskolans utbildningspaket "Grundkurs Asfaltbeläggningar", se sid 27. I de fl esta kurserna 
förekommer olika matematiska beräkningar samt genomgång av teknisk litteratur varför 
det förutsätts att deltagarna har goda baskunskaper i matematik och svenska.

Utbildningsråd
Asfaltskolan är en fristående branschgemensam utbildning som  leds av ett neutralt 
utbildnings råd sammansatt av branschens parter. F.n. har Utbildningsrådet ledamöter 
från följande företag/organisationer: Sveriges Kommuner och Regioner, NCC Industry, 
Nynas, PEAB Asfalt, Dynapac, Ramboll, Svevia, Sweco, VTI, Sveriges Åkeriföretag och 
Trafi kverket. Juridisk huvudman för Asfaltskolan är NCC Industry AB. Önskar du ytterli-
gare information om Utbildninsgrådet eller Asfaltskolans verksamhet, policy och stadgar, 
kontakta Glenn Lundmark, tel 070-852 09 72. Mer information fi nns även på Asfaltskolans  
hemsida https://asfaltskolan.se.

Deltagare
En grundtanke är att det vid Asfaltskolans kurser skall fi nnas deltagare från såväl utförare 
som beställare, men även konsulter, studerande, leverantörer etc. Innehållet i merparten 
av kur serna är därför framtaget för att passa alla kategorier. Några kurser är dock speci-
ellt riktade till vissa målgrupper. Asfaltskolans kursmatris (sid 28) visar  vilka kurser som 
rekommen deras till olika personalkategorier. Kurserna är i allmänhet förlagda till internat 
för att ge deltagarna tillfälle till erfarenhetsutbyte med kolleger från branschen, både under 
och efter lektionstid. Vissa kurser erbjuds även som distanskurser.

Lärare
Lärarna på de olika kurserna är aktiva eller har varit aktiva inom branschen och har ett 
gediget praktiskt och teoretiskt kunnande. Liksom deltagarna kommer lärarna från olika 
kategorier inom branschen.

Kursprogram
Asfaltskolans kursprogram är uppdelat i allmänna kurser och påbyggnadskurser. För 
att få fullgod behållning av påbyggnadskurserna krävs det förkunskaper motsvarande 
"Asfaltbeläggningar - Allmän kurs". Asfaltskolans kurser uppdateras löpande beroende 
på tekniska nyheter eller ändrade förutsättningar på marknaden. Exempelvis har 
kursutbudet på senare tid anpassats efter den ökade fokuseringen på miljö samt 
funktionsupphandling. Se vidare kursrekommendationerna på omslagets bakre insida 
samt på respektive kursinformationsblad. 

Asfaltskolan

Asfaltskolan
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Kompetensbevis
Efter genomgången kurs erhåller deltagaren ett kursintyg. I de fall kursen avslutas med 
ett skriftligt prov, krävs ett godkänt resultat på detta för att erhålla intyg.

I dagsläget ställs det inga formella krav inom branschen på viss utbildning. Ett steg i rikt-
ning mot att uppmuntra företagen att höja kompetensen hos personalen har varit arbetet 
inom SIK - Skandinavisk InfrastrukturKompetens, samt Trafi kverkets mjuka parametrar, där 
ett intyg från en kurs inom Asfaltskolan är ett objektivt bevis på en viss kunskapsnivå. De 
kurser som Utbildningsrådet föreslår som poänggrundande är: Asfaltbeläggning - Påbygg-
nadskurs (transport, utläggning och packning), Tillverkning av asfaltmassa, Provning och 
kontroll av stenmaterial, Förebyggande och avhjälpande beläggningsunderhåll, Transport 
av asfaltmassa, Beläggningsarbete - Teori och praktik, Tankbeläggningar - Allmän kurs, 
Provtagning av asfalt och ballast, Vägmarkering samt Tätskikt och gjutasfalt på broar.

Utbildningsrådet föreslår vidare att hänsyn tas till hur lång tid som gått efter genomgången 
kurs. Den som önskar uppgradera sina kunskaper, uppmanas därför att efter 5-10 år genomgå 
samma kurs igen. Dels hinner man under 5-10 år glömma en del, dels utvecklas kursen 
beroende på nya krav, utveckling av ny teknik, nya produkter, maskiner och arbetssätt.

Kursdokumentation
Varje deltagare erhåller en kursdokumentation, som ingår i kurspriset. I de fl esta kurserna an-
vänds även "Asfaltboken" vid undervisningen. 
Asfaltboken fi nns on-line på Internet, https://
asfaltboken.se. Flera av kurserna behandlar 
avsnitt ur AMA Anläggning. I dessa fall förut-
sätts att deltagaren själv tar med AMA, som 
kan beställas från Svensk Byggtjänst, https://
byggtjanst.se. Låneexemplar fi nns även att 
tillgå under kurserna. Ytterligare information 
om eventuell litteratur eller annat som bör 
medtagas till kurserna fi nns i kall elsen inför 
varje kurs, se vidare "Bekräftelse/Kallelse".

Utbildningsvägar inom Asfaltskolan
Längst bak i kurskatalogen fi nner du Asfaltskolans kursmatris. Där framgår vilka kurser 
som Utbildningsrådet rekommenderar för olika personalkategorier. Observera att vissa 
kurser är s.k. påbyggnadskurser som kräver att deltagaren har gått "Asfaltbeläggningar 
- Allmän kurs" innan, eller på annat sätt har motsvarande förkunskaper. Mer om 
uppdelningen i allmänna kurser respektive påbyggnadskurser samt vilka förkunskaper 
som krävs fi nns under rubriken "Kursprogram" på sidan 2 samt på informationsbladen 
för respektive kurs.

Studera även den "kursmatris" som fi nns på hemsidan under fl iken "Välj rätt kurs". Där 
visas även kurser som normalt inte planeras varje år. Det kan gälla kurser med nyhets-
karaktär, t.ex. i samband med utgivning av ny AMA Anläggning.

Asfaltskolan
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ID06 Kompetensdatabas
För att underlätta för såväl medarbetare som företag att hantera utbildningsbevis – och 
samtidigt öka säkerheten på arbetsplatserna – har Byggföretagen utvecklat ID06 Kom-
petensdatabas.

Asfaltskolan är ID06-ackrediterad kompetensregistrator och som deltagare kan du få 
dina utbildningar registrerade i ID06 Kompetensdatabas och kopplade till ditt personliga 
ID06-kort.

För dig som utbildar dig hos Asfaltskolan innebär det att du utöver sedvanligt kursintyg, 
även får din kompetens registrerad digitalt i ID06 Kompetensdatabas, där du alltid lätt 
kan få en samlad bild av dina utbildningar. Ska du söka nytt jobb eller uppdrag kan du 
enkelt få ut en förteckning över de egna utbildningsbevisen. Registrering kan ske oav-
sett om det gäller en s.k. kravutbildning eller ej, och oavsett om du har ID06-kort eller ej.

För att vi ska kunna registrera din utbildning i kompetensdatabasen krävs att du ger ditt 
samtycke genom att ange ditt personnummer vid kursanmälan. Alla personuppgifter 
hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För ytterligare information se 
Asfaltskolans hemsida, https://asfaltskolan.se.

Det tillkommer ingen extra kostnad för den registrering i kompetensdatabasen som görs 
av Asfaltskolan.

Läs mer om kompetensdatabasen på https://id06kompetensdatabas.se.
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Asfaltbeläggningar – Allmän kurs

Tid och plats 18– 22 jan 2021, Volvo, Eskilstuna (Logi på Clarion Munktell)
 och
 15 – 19 mars 2021, Arken, Göteborg, tel 031-726 25 00
 
Samling  kl 09.00

Kursens längd 5 dagar

Utbildningsmål Du som arbetar i asfaltbranschen får viktiga baskunskaper och
 förutsättningar för vidareutveckling. Vi rekommenderar att du 

har gått denna kurs innan du anmäler dig till någon av Asfalt-
skolans påbyggnadskurser.

Målgrupp Verksamma inom beläggningsbranschen, såväl statliga som 
kommunala och privata beställare, entreprenörer, konsulter och 
leverantörer. Se vidare längst bak i kurskatalogen.

Innehåll  Asfaltbeläggningar – allmänt; konstruktion och funktion.
  Miljö och hållbarhet.
  AMA Anläggning samt Trafi kverkets publikationer för asfalt-

beläggningar.
  Material: sten, bitumen.
  Massabeläggningar: proportionering/arbetsrecept, tillverk-

ning, transport, utläggning och packning.
  Studiebesök vid asfaltverk och väglaboratorium.
  Tankbeläggningar.

Prov/Intyg Kursen avslutas med ett skriftligt prov. För att erhålla intyg över 
genomgången kurs fordras godkänt resultat på provet.

Förberedelse Cirka 3 veckor före kursens början skickar vi ut en ”minibrev-
kurs” till deltagarna (1 brev). Uppgifterna i brevet måste du lösa 
och sända till oss före kursstart.

Förkunskaper Ovanstående brevkurs. En del beräkningar förekommer, varför  
deltagarna måste ha grundläggande kunskaper i matematik.

Kursanmälan Se information, sid 24. Sista anmälningsdag är den 14 decem-
ber 2020, respektive 8 februari 2021.

Kursavgift 12.100 kronor. Kursdokumentation ingår. Mervärdeskatt tillkom-
mer.

Kost och logi Logi bokas av Asfaltskolan. Kostnaden för kost och logi fakture-
ras av hotellet eller betalas av deltagaren vid kursens slut.

 Eskilstuna: Logi på Clarion inkl frukost och middag, 1.160 kr/
dygn exkl moms. Måltidspaket hos Volvo inkl 2xkaff e+lunch, ca 
225 kr/dygn exkl moms faktureras av Asfaltskolan.

 Göteborg: Helpension i enkelrum: 1.815 kr/dygn exkl moms. 
Dagkonferens inkl 2xkaff e + lunch: 515 kr/dygn exkl moms.

 Se vidare ”Praktiska frågor”, sid 25-26.

Allmänna kurser
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Allmänna kurser

  För dig som vill ha en introduk-

tion till asfaltbeläggningar

Asfaltbeläggningar – Introduktionskurs

Tid och plats 11 – 12 januari 2021

 Scandic, Upplands Väsby,
 tel 08-517 355 00

Samling  kl 09.00

Kursens längd 2 dagar

Utbildningsmål Att ge en introduktion till vad asfaltbeläggningar är. Vad de be-
står av, vilka olika typer som fi nns samt vad som påverkar valet 
av beläggningsåtgärd.

Målgrupp Kursen riktar sig i första hand till statliga och kommunala be-
ställarrepresentanter som ej har behov av en djupare kunskap 
om asfaltbeläggningar. Kursen innehåller endast en mycket 
kortfattad genomgång av utläggning och packning, varför kur-
sen ej lämpar sig för utförare eller kontrollanter.

Innehåll  Asfaltbeläggningar – allmän introduktion om beläggningsty-
per,  konstruktion och funktion.

  Miljö och hållbarhet.
  AMA Anläggning samt Trafi kverkets publikationer för asfalt-

beläggningar.
  Material: sten, bitumen.
  Tankbeläggningar.
  Lågtrafi kerade vägar.
  Utsatta ytor; busshållplatser, rondeller etc.

Förberedelse Cirka 3 veckor före kursens början skickar vi ut en ”minibrev-
kurs” till deltagarna (1 brev). Uppgifterna i brevet är frivilliga 
men rekommenderas för bästa utbyte av kursen.

Förkunskaper Ovanstående brevkurs.

Kursanmälan Se information, sid 25. Sista anmälningsdag är den 7 decem-
ber 2020.

Kursavgift 6.600 kr. Kursdokumentation ingår. Mervärdeskatt tillkommer.

Kost och logi Logi bokas av Asfaltskolan.
 Kostnaden för kost och logi faktureras av hotellet eller betalas 

med kort av deltagaren. Helpension i enkelrum, 1.935 kr/dygn 
exkl moms. Dagkonferens inkl 2xkaff e + lunch, 405 kr/dygn 
exkl moms. Se vidare ”Praktiska frågor”, sid 25-26.
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Förebyggande och avhjälpande beläggningsunderhåll

Kursen behandlar förebyggande och avhjälpande beläggningsunderhåll och är lämplig 
för personer som arbetar med Trafi kverkets Grundpaket/Baskontrakt samt kommunala 
driftentreprenader. För nybyggnad, reinvestering och förebyggande underhåll av gator 
och vägar hänvisas till kursen "Val av beläggningsåtgärder".

Tid och plats 23 – 25 mars 2021, Scandic, Upplands Väsby, tel 08-517 355 00

Samling  kl 09.30

Kursens längd 3 dagar

Målgrupp Kursen riktar sig till dig som är arbetsledare, förare eller övrig  
personal som skall arbeta med, eller redan tidigare arbetar med 
reparation av belagda ytor. Kursen tar upp frågor som gäller 
både vägar och gator, och vänder sig såväl till privata entrepre-
nörer, och olika beställarkategorier och utförare inom Trafi kver-
ket, kommuner och fl ygplatser.

Utbildningsmål Efter genomgången kurs skall du 
  ha kunskap om olika bindemedel och beläggningstyper
  kunna planera och prioritera olika åtgärder
  välja rätt metod, material och utrustning
  känna igen skadetyper och ge kostnadsberäknade åtgärds-

förslag
  veta hur ett förebyggande underhåll planeras och utförs.

Innehåll  Vad är en bituminös beläggning?
  Information om slitlager.
  Off ensivt beläggningsunderhåll inkl. inventering, planering 

och prioritering. 
  Avvattning. 
  Försegling.
  Vägytemätning.
  Trafi kantaspekter i samband med underhållsåtgärder.
  Vanliga skador, reparationsmetoder och -utrusning.
  Praktisk tillämpning, skadebedömning.
  Praktisk maskinkännedom.

Kursanmälan Se information sid 25. Sista anmälningsdag är den 16 feb 2021.

Kursavgift 8.400 kronor. Kursdokumentation ingår.  Mervärdeskatt tillkom-
mer.

Kost och logi Logi bokas av Asfaltskolan.
 Kostnaden för kost och logi faktureras av hotellet eller betalas 

med kort av deltagaren. Helpension i enkelrum, 1.935 kr/dygn 
exkl moms. Dagkonferens inkl 2xkaff e + lunch, 405 kr/dygn exkl 
moms. Se vidare ”Praktiska frågor”, sid 25-26.

Allmänna kurser
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Tankbeläggningar – Allmän kurs

Kursen genomförs i samarbete med Tankgruppen1)

Tid och plats 9 – 10 mars 2021
 Best Wester, Stockholm Järva, Vallgatan 7, Solna
 08-120 90 100, https://www.stockholmjarvahotel.se

Samling  kl 09.30

Kursens längd 2 dagar

Målgrupp Kursen riktar sig till dig som arbetar med (planerar och/eller 
utför), eller kommer att arbeta med tankbeläggning.

  Beställare (kommuner, Trafi kverket och vägföreningar).
  Entreprenörer (platschefer, arbetsledare samt förare på 

spridarbilar, pågrusspridare, vältar och materialtransporter).
  Konsulter och byggledare.

Utbildningsmål Du ska förstå kvalitetskraven på planering, utförande, material 
och färdig beläggning. Känna till begränsningar och problem 
och hur man kan lösa dessa. Känna till hur du kan undvika ska-
dor.

Innehåll  Beläggningstyper (ytbehandling, indränkning och försegling).
  Riktlinjer (lämpliga objekt, utförandetider).
  Material (egenskaper, tillgänglighet, logistik, krav, testmeto-

der).
  Metoder, spridningsteknik, vältning, maskiner, utrustningar.
  Standarder (kravstandard, typprovning och provningsstan-

darder).
  Uppföljning (tillståndsbedömning, skadefall, lämpliga åtgär-

der).

Kursanmälan Se information, sid 25. Sista anmälningsdag är den 2 feb 2021.

Kursavgift 5.900 kronor. Kursdokumentation ingår.  Mervärdeskatt tillkom-
mer.

Kost och logi Logi bokas av Asfaltskolan.
 Kostnaden för kost och logi faktureras av hotellet eller betalas 

med kort av deltagaren. Helpension i enkelrum, 1.895 kr/dygn 
exkl moms. Dagkonferens inkl 2xkaff e + lunch, 250 kr/dygn exkl 
moms. Se vidare ”Praktiska frågor”, sid 25-26.

Allmänna kurser

1) Tankgruppen för utveckling av tankbeläggningar,  
 www.tankgruppen.nu

TANK
gruppen

Tankgruppen
för utveckling av tankbeläggningar
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Provning och kontroll av stenmaterial – Allmän kurs

Kursen genomförs i samarbete med Sveriges Bergmaterialindustri1)

Tid och plats 2 – 4 mars 2021

 Teorilektioner på Scandic, Upplands Väsby, tel 08-517 355 00.
 Praktiskt laboratoriearbete på NCC:s väglaboratorium i Upp-

lands Väsby.

Samling  kl 09.00 på Scandic, Hotellvägen 1, Upplands Väsby

Kursens längd 3 dagar

Målgrupp Produktions-, kvalitets- och försäljningsansvariga inom bransch-
en samt kontroll- och laboratoriepersonal.

Utbildningsmål Ge grundläggande kunskaper om olika typer av kontroll och 
prov ning av stenmaterial från öppnande av täkt till färdig pro-
dukt. Teori och praktik på laboratorium kommer att varvas under 
kursdagarna.

Innehåll  Allmän information om stenmaterial.
  Förberedande undersökningar och provtagningar.
  Kravspecifi kationer.
  Genomgång av olika metodbeskrivningar.
  Europastandarder (SS-EN-metoder) för ballast.

Prov/Intyg Kursen avslutas med skriftligt prov. För att erhålla intyg över 
genomförd kurs fordras godkänt resultat på provet.

Kursanmälan Se information, sid 25. Sista anmälningsdag är den 26 jan 2021.

Kursavgift 8.600 kronor. Kursdokumentation ingår exkl standardkopior. SS-
EN-standarder kan beställas från SIS förlag, tel: 08-555 523 10, 
www.sis.se, men kontrollera först med ditt företags lab-ansvarig 
om det fi nns företagslicenser eller lånekopior inom företaget. 
Mervärdeskatt tillkommer.

Kost och logi Logi bokas av Asfaltskolan.
 Kostnaden för kost och logi faktureras av hotellet eller betalas 

med kort av deltagaren. Helpension i enkelrum, 1.935 kr/dygn 
exkl moms. Dagkonferens inkl 2xkaff e + lunch, 405 kr/dygn exkl 
moms. Se vidare ”Praktiska frågor”, sid 25-26.

1) SBMI - Sveriges Bergmaterialindustri, tel: 08-762 62 25, www.sverigesbergmaterialindustri.se

Allmänna kurser
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Beläggningsarbete – teori och praktik
Asfaltutläggning och packning för maskinförare, beställare, konsulter mfl 

Tid och plats Karlskrona, 30 – 31 mars 2021

 Kursen genomförs på Dynapac's High Comp Center i Karlskro-
na (tel Dynapac: 0455-30 60 00)

 Logi bokas av Asfaltskolan på Clarion Hotel Carlscrona, för de 
deltagare som anger i kursanmälan att man önskar detta (tel 
Clarion Carlscrona: 0455-36 15 00).

Samling  kl 08.30 vid receptionen, Dynapac

Kursens längd 2 dagar

Målgrupp Kursen vänder sig till maskinförare och platschefer inom asfalt-
branschen. Kursen vänder sig även till beställare och konsulter 
som vill veta mer om hur slutprodukten påverkas av asfaltma-
skinerna och deras handhavande, samt få en praktisk oriente-
ring om hur läggare och vältar fungerar.

Förkunskaper Yrkesarbetare: Bör ha jobbat i maskinlag minst en säsong.
 Tjänstemän: Asfaltskolans allmänna kurs samt gärna även på-

byggnadskursen "Transport-utläggning-packning".

Kursinnehåll Kursen består både av teoretiska lektioner och praktiska övningar 
i grupp. Programmet omfattar bla:

  Utläggning och packning kopplat till asfaltmassan:
    - Viktiga parametrar, hastighetens inverkan, klistring mm.
  Materialkännedom:
  - Vad är det vi lägger ut på marken och packar?
  Regelverk:
  - Vilka krav ställer beställaren och berörda myndigheter?
  Kvalitetssäkring:
    - Hur testas produkten (dvs att vi gjort ett bra jobb)?
  Packning med olika välttyper: uppbyggnad, maskinkänne-

dom, funktion, underhåll.
  Asfaltläggaren: uppbyggnad, maskinkännedom, funktion, 

underhåll.

Prov/Intyg Kursen avslutas med skriftligt prov. För att erhålla intyg över 
genomförd kurs fordras godkänt resultat på provet.

Kursanmälan Se information, sid 25. Sista anmälningsdag 23 feb 2021.

Kursavgift 5.900 kronor inkl fm-kaff e, lunch, em-kaff e samt kursdokumen-
tation. Mervärdeskatt tillkommer.

Logi Övernattning på Clarion: enkelrum inkl frukost och middag: ca 
1.250 kr exkl moms. Kostnaden för logi faktureras av hotellet 
eller betalas med kort. Logi bokas av Asfaltskolan. OBS att bok-
ning av logi är bindande! Se vidare ”Praktiska frågor”, sid 25-26.

Allmänna kurser



https://asfaltskolan.se 11 Asfaltskolan 2020/2021

Provtagning av asfalt och ballast

Tid och plats 25 nov 2020, Svevia, Arlanda, Stockholm

Samling  kl 08.30 vid asfaltverkets reception/våg, Bergtäktsvägen 20.

Kursens längd 1 dag

Målgrupp Kursen vänder sig i första hand till personer som utför eller 
kommer att utföra provtagning av asfaltmassa, asfaltbelägg-
ning och/eller ballast (stenmaterial). Kursen kan vara lämplig 
både för personer som arbetar med tillverkning och leverans av 
asfalt- och ballastprodukter, och för laboratoriepersonal. Även 
konsulter och personer som arbetar med kvalitetsfrågor kan ha 
nytta av kursen.

Förkunskaper Genomgången kurs "Asfaltbeläggningar - Allmän kurs" eller 
motsvarande kunskaper, samt några års erfarenhet från arbets-
området. Tidigare erfarenhet av provtagning eller laboratoriear-
bete erfordras ej.

Kursinnehåll Under kursen kommer bl a att behandlas:
  Syfte med provtagning. Konsekvenser av rätt eller fel.
  Tillverkningskontroll och leveranskontroll. Provtagningsinter-

vall, klassning på verket.
  Provningsstandarder, kontrakt och tekniska kravdokument.
  Praktiska övningar samt genomgång på lab.

Utbildningsmål Ge allmän teoretisk kunskap om provuttagning samt ge praktisk 
kunskap att kunna utföra provtagning av asfaltmassa och bal-
last. Efter kursen ska deltagaren känna till:

  Syfte med provtagning, samt konsekvenser vid felaktigt ut-
förd provtagning.

  Kraven på ett säkert arbetssätt vid provtagning.
  Olika kontrollbegrepp, provtagningsintervall, klassning, CE-

märkning, typgodkännande mm.
  Trafi kverkets krav samt standarder för provuttagning.

Prov/Intyg Kursen avslutas med ett skriftligt prov. För att erhålla intyg över 
genomgången kurs fordras godkänt resultat på provet.

Kursanmälan Se information, sid 25. Sista anmälningsdag är den 26 okt 2020.

Kursavgift 3.900 kronor inkl fm-kaff e, lunch, em-kaff e samt kursdokumen-
tation. Mervärdeskatt tillkommer.

Kost och logi Kostnaden för lunch och kaff e i samband med kursen ingår i 
kursavgiften. Eventuell logi bokas och betalas direkt av deltaga-
ren till respektive hotell. Se vidare ”Praktiska frågor”, sid 25-26.

Allmänna kurser
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Allmänna kurser

1) SVMF Skandinaviska Vägmarkeringsföreningen, www.svmf.nu

Vägmarkering

Kursen genomförs i samarbete med SVMF1) 

Tid och plats 27 – 28 jan 2021, Scandic Upplands Väsby, tel 08-517 355 00

Samling  kl 09.30

Kursens längd 2 dagar

Målgrupp Beställare, utförare, trafi kingenjörer, konsulter, projektörer.

Utbildningsmål  Ge grundläggande teoretiska kunskaper om utförande av   
 vägmarkeringsarbeten.

  Kännedom om Trafi kverkets roll och vägmarkeringars syfte 
och krav kopplat till trafi kmiljön.

  Kunskaper om vilka regelverk som styr verksamheten och hur 
man tillämpar dem.

  Kännedom om material och teknikutveckling.
  Förmåga att kunna tolka och granska enklare ritningar.
  Kännedom om metoder och utrustningar för att mäta och 

kontrollera funktionen på vägmarkeringar.

Innehåll  Regelverk och krav för vägmarkering.
  Vägmarkeringsritningar.
  Frisiktsmätning och utsättning av vägmarkeringar.
  Upphandlingsformer.
  Funktion och utförande vid olika material.
  Mät- och kontrollmetoder.
  Grupparbete med ritningsexempel.

Kursanmälan Se information, sid 25. Sista anmälningsdag är den 23 dec 
2020.

Kursavgift 5.900 kronor inkl kursdokumentation. Mervärdeskatt tillkommer.

Kost och logi Logi bokas av Asfaltskolan.
 Kostnaden för kost och logi faktureras av hotellet eller betalas 

med kort av deltagaren. Helpension i enkelrum,  1.935 kr/dygn 
exkl moms. Dagkonferens inkl 2xkaff e + lunch, 405 kr/dygn exkl 
moms. Se vidare ”Praktiska frågor”, sid 25-26.
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Tätskikt och gjutasfalt på broar

Kursen genomförs i samarbete med GAFS1) 

Tid och plats 28 jan 2021
 Scandic Upplands Väsby eller online på distans.
 (Anges vid kursanmälan.)

Samling  kl 09.30 

Kursens längd 1 dag

Målgrupp Beställare, montörer, projektledare, arbetsledare, byggledare, 
projektörer.

Utbildningsmål  Ge grundläggande kunskap vid utförande av tätskikts- och  
     gjutasfaltarbeten på broar.

  Kunskaper om vilka regelverk som styr arbetet.
  Kunna orientera sig i AMA Anläggning kap D och J samt Tra-

fi kverkets krav, Tätskikt på broar TDOK 2013:0531.

Innehåll Under kursen kommer bl a att behandlas:
  Regelverk och krav för tätskikt på broar.
  Regelverk och krav för skydds- och bindlager på broar.
  Tätskikts- och beläggningsritningar.
  Gjutasfalt som slitlager.
  Skillnader utförande vid nyproduktion och renovering.
  Skillnader utförande för betong-, trä- och stålbroar.
  Kontrollmetoder teoretiskt och praktiskt.
  Skriftligt prov.

Kursanmälan Se information, sid 25. Sista anmälningsdag: 23 dec 2020.

Kursavgift 3.900 kronor inkl kursdokumentation. Mervärdeskatt tillkommer. 
Obs att AMA ej ingår som kursdokumentation. AMA kan bestäl-
las via Svensk Byggtjänst, men är inte nödvändig att ha med till 
kursen. Många företag och organisationer har även licens för att 
läsa AMA på Internet. 

Kost och logi Lunch och kaff e i samband med kursen ingår för kursdeltagare 
på plats. Eventuell logi bokas och betalas direkt av deltagaren till 
respektive hotell. Se vidare ”Praktiska frågor”, sid 25-26.

Allmänna kurserÄven som

distanskurs

1) GAFS Gjutasfaltföreningen i Sverige, www.gafs.nu
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Allmänna kurser

Upprättande av förfrågningsunderlag
med val av beläggningsalternativ

Tid och plats Distanskurs 2021

Kursens längd 2 dagar

Målgrupp Konsulter inom projektering väg och beläggning.

Allmänt  Kursen är uppdelad i två separata dagar med en dags mellan-
rum. All undervisning sker direktsänd online. Kursmaterial kom-
mer att skickas ut med post till samtliga deltagare ca en vecka i 
förväg. Bläddra gärna igenom dokumentationen innan kursstart.

Kursen startar ca kl 10 dag ett, och beräknas avslutas ca kl 16 
dag två.

Kursen berättigar till registrering i ID06 Kompetensdatabas. Ob-
servera att ID06 har krav på identifi ering av alla personer som 
registreras. Om du önskar få din utbildning registrerad i ID06 
Kompetensdatabas måste du senast en vecka innan kursen 
skicka in en kopia av godkänd fotolegitimation. Under utbild-
ningen måste du ha en webkamera ansluten.

Kursens längd 2 dagar

Förkunskaper Du bör känna till AMA-strukturen och Allmänna bestämmelser 
(AB04/ABT06/ABK09).

Utbildningsmål  Öka kunskapen om Trafi kverkets krav och rådsdokument
  Ge en introduktion om asfaltbeläggningar och val av belä-

ning.
  Öka förutsättningarna för ökad kvalitet på förfrågnings-

 underlag.

Innehåll Under kursen kommer bl.a. att behandlas:
  Information om beläggningstyper
  Val av beläggning.
  Trafi kverkets publikationer för projektering/konstruktiv utform-

ning
  AMA Anläggning (fokus på kapitel DCC – Bitumenbundna 

överbyggnadslager)
  Trafi kverkets publikationer relaterade till AMA

Kursanmälan Se information, sid 25. Sista anmälningsdag är den 25 aug 
2020.

Kursavgift 4.900 kronor inkl kursdokumentation. Mervärdeskatt tillkommer.

Distanskurs
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Upphandling av kommunala beläggningsarbeten

Tid och plats 2 februari 2021. Scandic Upplands Väsby, tel 08-517 355 00

Kursens längd 1 dag

Målgrupp Personer som medverkar vid upphandling av beläggningsarbe-
ten inom kommuner och regioner.

Utbildningsmål Att informera om den modell för upphandling som har tagits 
fram i samverkan mellan Sveriges Kommuner och Regioner och 
Byggföretagen i SBUF1) -projekt nr 13034.

 Syftet med SBUF-modellen är att ge beställaren ett underlag 
för att utforma ett komplett och av parterna accepterat förfråg-
ningsunderlag för upphandling av kommunala beläggningar 
på ramavtal. Målsättningen för samverkansprojektet var att ge 
förutsättningar för en upphandlingsprocess som ger ökad trans-
parens i såväl utlämnade handlingar som i inkomna anbud, och 
därmed undvika möjligheter till spekulationer.

 Resultatet av projektet är malldokument för Administrativa före-
skrifter (AF), Mängdförteckning med beskrivning (MF), Projekt-
specifi ka mät- och ersättningsregler, À-prislista för trafi k- och 
skyddsanordningar och timprislista för personal och maskiner 
vid ÄTA-arbeten samt en handledning som hjälp vid upprättan-
det av de objektspecifi ka handlingarna.

 Malldokumenten är ett verktyg för att upphandla alla förekom-
mande beläggningstyper och tjocklekar utan spekulation. Upp-
daterade dokument fi nns på Asfaltskolans hemsida.

Förkunskaper Allmän kännedom om AMA Anläggning och AMA AF.

Innehåll  Grund till spekulationer, och hur de undviks
  Grundläggande AMA-kunskap
  Asfalt; rätt produkt på rätt plats
  Genomgång av förfrågningsunderlag med exempel
  Lathund och malldokument för att kunna genomföra egen 

upphandling
  Upphandlingsjuridik, LOU mm

Kursanmälan Se information, sid 25. Sista anmälningsdag: 29 dec 2020.

Kursavgift 5.900 kronor inkl kursdokumentation. Mervärdeskatt tillkommer.

Kost och logi Kostnaden för lunch och kaff e i samband med kursen ingår i 
kursavgiften. Eventuell logi bokas och betalas direkt av deltaga-
ren till respektive hotell. Se vidare ”Praktiska frågor”, sid 25-26.

Allmänna kurser

1) Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, www.sbuf.se
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AMA och Trafi kverkets publikationer för asfaltbeläggningar

Tid och plats Distanskurs 15 oktober 2020

Kursens längd 1 dag

Förkunskaper Du bör minst ha kunskaper motsvarande Asfaltskolans introduk-
tionskurs om asfaltbeläggningar, och gärna motsvarande Asfalt-
skolans allmänna kurs. Du bör känna till AMA-strukturen.

Målgrupp Konsulter, beställare, entreprenörer, leverantörer. Kursen inrik-
tas dels mot att ge en uppdatering till personer som har tidigare 
kunskap, och dels ge en introduktion till personer som är relativt 
nya i branschen.

Utbildningsmål  Öka på kunskapen om befi ntliga, nya och ändrade kravdoku- 
 ment

  Klargöra gränser och spelregler för utförande av asfaltbe-
läggningar

  Förklara Trafi kverkets syn på krav och kvalitet
  Öka förutsättningarna att kunna upprätta tydliga handlingar

Innehåll Under kursen kommer bl a att behandlas
  Kortfattad information om entreprenadhandlingar
  Kortfattad information om Byggproduktförordningen (CPR) 

och CE-märkning
  Trafi kverkets publikationer för projektering/konstruktiv utform-

ning
  Exempel på Teknisk beskrivning och mängdförteckning
  AMA Anläggning (fokus på kapitel DCC - Bitumenbundna 

överbyggnadslager)
  Trafi kverkets publikationer relaterade till AMA
  Exempel på teknisk beskrivning och mängdförteckning

Kursanmälan Se information, sid 25. Sista anmälningsdag: 16 sept 2020.

Kursavgift 2.900 kronor inkl kursdokumentation. Mervärdeskatt tillkommer. 
Obs att AMA ej ingår som kursdokumentation. AMA kan bestäl-
las via Svensk Byggtjänst, men är inte nödvändig att ha tillgång 
till under kursen. Flera företag och organisationer har även 
tillgång till AMA Webtjänst / AMA Online.

Påbyggnadskurser

Distanskurs
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Asfaltbeläggning – Påbyggnadskurs
Transport, utläggning och packning

Tid och plats 9 – 11 februari 2021

 Scandic, Upplands Väsby, tel 08-517 355 00

Samling  kl 09.00

Kursens längd 3 dagar

Förkunskaper Genomgången kurs ”Asfaltbeläggningar - Allmän kurs” eller 
motsvarande kunskaper samt några års arbetserfarenhet inom 
området. En hel del beräkningar förekommer, varför deltagarna 
måste ha grundläggande kunskaper i matematik.

Målgrupp Arbetsledare, platschefer, arbetschefer, beställare, konsulter 
och kontrollanter. För yrkesarbetare rekommenderas i första 
hand kursen "Beläggningsarbete - Teori och praktik" eller As-
faltskolans utbildningspaket "Grundkurs Asfaltbeläg g ningar", se 
information sid 27.

Utbildningsmål Ge dig fördjupad kunskap i beläggningsteknik om transport, 
utläggning och packning.

Innehåll Under kursen, som omfattar både varma och kalla beläggnings-
typer, kommer bl a att behandlas:

  Tekniska krav och kontrollmetoder.
  Krav enligt AMA samt Trafi kverkets publikationer för asfaltbe-

läggningar.
  Olika typer av maskiner.
  Faktorer som påverkar resultatet.
  Utförande i praktiken.
  Kapacitetsberäkningar.
  Kostnadsberäkningar.

Prov/Intyg Kursen avslutas med ett skriftligt prov. För att erhålla intyg över 
genomgången kurs fordras godkänt resultat på provet.

Kursanmälan Se information, sid 25. Sista anmälningsdag är den 7 jan 2021.

Kursavgift 9.200 kronor. Kursdokumentation ingår. Mervärdeskatt tillkom-
mer.

Kost och logi Logi bokas av Asfaltskolan.
 Kostnaden för kost och logi faktureras av hotellet eller betalas 

med kort av deltagaren. Helpension i enkelrum, 1.935 kr/dygn 
exkl moms. Dagkonferens inkl 2xkaff e + lunch, 405 kr/dygn exkl 
moms. Se vidare ”Praktiska frågor”, sid 25-26.

Påbyggnadskurser
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Tillverkning av asfaltmassa – Påbyggnadskurs

Tid och plats 16 – 18 februari 2021

 Scandic, Upplands Väsby, tel 08-517 355 00

Samling  kl 09.00

Kursens längd 3 dagar

Förkunskaper Genomgången kurs ”Asfaltbeläggningar - Allmän kurs” el-
ler motsvarande kunskaper, samt några års erfarenheter från 
arbetsområdet.  En del beräkningar förekommer, varför del-
tagarna måste ha grundläggande kunskaper i matematik.

Målgrupp Ansvariga driftchefer, platschefer, arbetsledare och operatörer 
vid asfaltverk. Även andra kategorier, t.ex. arbetschefer, labo-
ratoriepersonal och kontrollanter kan ha utbyte av att delta i 
kursen.

Utbildningsmål Ge fördjupad kunskap om tillverkningskedjan, från de olika del-
materialen till leverans av rätt massakvalitet.

Innehåll Under kursen kommer bl a att behandlas:
  Stenmaterial: sorter, produktion, hantering, provning mm.
  Bitumen: klassifi cering, kvaliteter, provningsmetoder mm.
  Proportionering (beräkning av kornsammansättning).
  Asfaltverk: konstruktionsprinciper, drift, ekonomi, utblick mot 

framtiden.

Prov/Intyg Kursen avslutas med ett skriftligt prov. För att erhålla intyg över 
genomgången kurs fordras godkänt resultat på provet.

Kursanmälan Se information, sid 25. Sista anmälningsdag är den 12 jan 2021.

Kursavgift 8.400 kronor. Kursdokumentation ingår. Mervärdeskatt tillkom-
mer.

Kost och logi Logi bokas av Asfaltskolan.
 Kostnaden för kost och logi faktureras av hotellet eller betalas 

med kort av deltagaren. Helpension i enkelrum,1.935 kr/dygn 
exkl moms. Dagkonferens inkl 2xkaff e + lunch, 405 kr/dygn exkl 
moms. Se vidare ”Praktiska frågor”, sid 25-26.

Påbyggnadskurser
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Val av beläggningsåtgärd

Kursen behandlar nybyggnad, reinvestering eller förebyggande underhåll av gator och 
vägar. För "dagligt underhåll"  hänvisas till kursen "Förebyggande och avhjälpande be-
läggningsunderhåll ".

Tid och plats 13 – 14 jan 2021, Scandic Victoria Tower, Kista, 08-517 533 11 

Samling  kl 09.00

Kursens längd 2 dagar

Målgrupp  Entreprenörernas asfaltingenjörer.
  Beläggningsansvariga inom kommunala bolag.
  Beläggningsingenjörer inom privata o statliga organisationer.
  Projektörer och konsulter.

Utbildningsmål Efter genomgången kurs ska du kunna välja ”rätt” beläggning 
alternativt underhållsåtgärd utifrån fördjupade kunskaper om 
krav på vägars/gators funktion, beläggningsåtgärders funktio-
nella egenskaper, tillståndsbedömning av vägar/gator, kost-
nads beräkning.

Innehåll  Systematik och hjälpmedel för att välja rätt beläggning för  
 respektive lager.

  Olika lagers egenskaper och funktion.
  Olika skadetyper och dess orsaker.
  Beläggningstyper, bindemedel, vanliga typkonstruktioner.
  Miljöaspekter utifrån olika beläggningstyper.
  Förbättring av bindemedlens egenskaper med olika tillsatser.
  Tillståndsbedömning av gator och vägar.
  Val av underhållsåtgärd utifrån aktuellt tillstånd (spår, sprickor mm).
  Vägytemått för planering och kontroll.
  Grupparbete med konkreta exempel.
  Komponentredovisning av gatuanläggningar som stöd i under-

hållet

Kursanmälan Se information, sid 25. Sista anmälningsdag är den 9 dec 2020.

Kursavgift 6.500 kronor. Kursdokumentation ingår. Mervärdeskatt tillkom-
mer. 

Kost och logi Logi bokas av Asfaltskolan.
 Kostnaden för kost och logi faktureras av hotellet eller betalas 

med kort av deltagaren. Helpension i enkelrum, 2.330 kr/dygn 
exkl moms. Dagkonferens inkl 2xkaff e + lunch, 425 kr/dygn exkl 
moms. Se vidare ”Praktiska frågor”, sid 25-26.

Påbyggnadskurser
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Bitumen – material och provning

Tid och plats Nynäshamn, februari 2022

 Kursen genomförs hos Nynas i Nynäshamn (tel Nynas: 08-520 
650 00)

 Logi bokas av Asfaltskolan på hotell Nynäs Havsbad för de 
deltagare som anger i kursanmälan att man önskar detta (tel 
hotell: 08-520 604 00).

Samling  kl 09.30 vid receptionen, Nynas

Kursens längd 2 dagar

Målgrupp Kursen vänder sig till arbetschefer, platschefer, arbetsledare, 
laboratoriepersonal, inköpare/säljansvariga inom 
entreprenadföretagen samt kontrollanter, beställare och 
konsulter som vill veta mer om bitumen och bitumenprovning.

Förkunskaper Asfaltskolans allmänna kurs eller motsvarande.

Kursinnehåll Kursen består både av teoretiska lektioner och praktiska 
gruppövningar på lab. Programmet omfattar:

  Allmänna föreläsningar som bl.a. tar upp:
     - råvaror, oljetillgångar, raffi  nering
     - bitumens fysikaliska egenskaper
     - kravspecifi kationer
     - hälsa, säkerhet och miljö.
  Översiktlig information om funktionella provningsmetoder.
  Teoretisk genomgång av provningsmetoder.
  Provning på lab: penetration, mjukpunkt och viskositet samt 

beräkningar.

Kursanmälan Skicka intresseanmälan för kursen 2022 till info@asfaltskolan.se.

Kursavgift 5.900 kronor inkl fm-kaff e, lunch, em-kaff e och middag (dag 1) 
samt kursdokumentation. Mervärdeskatt tillkommer.

Logi Kostnaden för kost och logi faktureras av hotellet eller betalas 
med kort av deltagaren. Se vidare ”Praktiska frågor”, sid 25-26.

Påbyggnadskurser
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Dimensionering/projektering av asfaltöverbyggnader
För Dig som redan har gått, eller ska gå denna kurs, rekommenderar vi även kursen 
"Projektering av befi ntliga vägar". Kurserna är fristående och kan därför tas i valfri ord-
ning, men vi rekommenderar att gå dimensioneringskursen först. Den är mer teoretisk 
och skapar bättre förutsättningar inför kursen om rekonstruktion och förstärkning.

Tid och plats 2021
 OBS! Kursen fl yttad till Scandic, Infra City, Kanalvägen 10,
 Upplands Väsby, tel 08-51 734 400

Samling  kl 09.30

Kursens längd 2 dagar

Förkunskaper Genomgången kurs ”Asfaltbeläggningar - Allmän kurs” eller 
motsvarande kunskaper samt några års erfarenhet från arbets-
området.

Målgrupp Projektörer, konsulter och entreprenörer med någon erfarenhet 
av projektering av asfaltbelagda ytor.

Utbildningsmål Dimensionera med PMS Objekt. Klara vissa specialfall och för-
stå principer och begränsningar.

Innehåll Under kursen kommer bl a att behandlas:
  Nedbrytning av vägar och materialkunskap.
  Dimensioneringsprinciper och begränsningar i PMS Objekt.
  Trafi klast och klimatets inverkan.
  Modellering av tillståndsutveckling och kriterier för dimensio-

nering.
  Belagda ytor (vägar, industriytor, hamnar, fl ygfält).
  Avancerade funktioner i PMS Objekt.
  Praktiska exempel och övningar där PMS Objekt används.

 Kursdeltagarna rekommenderas att ta med egen LapTop till 
kursen.

   
Kursanmälan Se information, sid 25. Sista anmälningsdag är den 27 okt 2020.

Kursavgift 5.900 kronor.
 Kursdokumentation ingår.  Mervärdeskatt tillkommer.

Kost och logi Logi bokas av Asfaltskolan.
 Kostnaden för kost och logi faktureras av hotellet eller betalas 

med kort av deltagaren. Helpension i enkelrum, 1.935 kr/dygn 
exkl moms. Dagkonferens inkl 2xkaff e + lunch, 405 kr/dygn exkl 
moms. Se vidare ”Praktiska frågor”, sid 25-26.

Påbyggnadskurser
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Projektering av befi ntliga vägar – 
rekonstruktion och förstärkning

För Dig som redan har gått, eller ska gå denna kurs, rekommenderar vi även kursen 
"Dimensionering av asfaltöverbyggnader". Kurserna är fristående och kan därför tas i 
valfri ordning, men vi rekommenderar att gå dimensioneringskursen först. Den är mer 
teoretisk och skapar bättre förutsättningar inför denna kurs.

Tid och plats 2021, Scandic, Sundsvall City, tel 060-785 62 00
Samling  kl 09.00 
Kursens längd 2 dagar
Förkunskaper Grundläggande kunskap om vägbyggnad och välbekant med 

defi nitioner i följande dokument:
  Publ 2012:090 Förstärkningsåtgärder
  TDOK 2013:0669 Inventering av tjälrelaterade skador
  TDOK 2014:0138 Inventering och värdering av befi ntlig väg
  TDOK 2014:0151 Provtagning av obundna material
 Samtliga dokument kan hittas på Trafi kverkets webbsida.

Målgrupp Projektörer, konsulter och entreprenörer med någon erfarenhet 
av projektering av väg.

Utbildningsmål  Baskunskaper om projektering av befi ntliga vägar.
  Kunskap om verktyg att bedöma befi ntlighet, deras tillämplig-

het och nytta, samt hur resultaten kan användas.
  Tankar om masshantering och utförbarhet.

Innehåll Under kursen kommer bl a att behandlas:
  Planering av arbetet.
  Olika möjligheter att inventera befi ntliga vägar såsom olika 

okulära metoder, fallvikt, georadar, arkivdata etc.
  Principer för val av undersökningar och hur man väljer utför-

bara åtgärdssträckor.
  Tekniskt åtgärdsförslag.
  Kursen omfattar föreläsningar och praktiska övningar, varför 

kursdeltagarna rekommenderas att ta med egen LapTop.
 Kursen omfattar inte den formella delen av vägbyggnad (t.ex. 

planarbetet).
   
Kursanmälan Se information, sid 25. Sista anmälningsdag 29 sept 2020.

Kursavgift 5.900 kronor. Kursdokumentation ingår.  Moms tillkommer.

Kost och logi Logi bokas av Asfaltskolan.
 Kostnaden för kost och logi faktureras av hotellet eller betalas 

med kort av deltagaren. Helpension i enkelrum, 1.670 kr/dygn 
exkl moms. Dagkonferens inkl 2xkaff e + lunch, 440 kr/dygn exkl 
moms. Se vidare ”Praktiska frågor”, sid 25-26.

Påbyggnadskurser
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Besiktning av asfaltbeläggningar

Tid och plats 28 – 29 sept och 30 sept – 1 okt 2020

 Scandic Täby, tel 08-517 354 00

Samling  kl 09.00

Kursens längd 2 dagar

Målgrupp Kursen riktar sig främst till dig som besiktar eller kommer att be-
sikta ytor belagda med asfalt eller tankbeläggning. Men kursen 
riktar sig även till dig som utför sådana ytor som ska besiktas, 
och till dig som beställt arbetet.

  Konsulter och byggledare.
  Entreprenörer (platschefer, arbetsledare och

entreprenadingenjörer).
  Beställare (kommuner, Trafi kverket och vägföreningar).

Förkunskaper  Ha viss kännedom om AB04 och ABT06.
  Ha viss kännedom om asfaltbeläggningar (ingående material, 

kravnivåer, AMA Anläggning kap DCC).

Utbildningsmål Efter att du gått kursen ska du kunna de formella kraven på en 
besiktning. Du ska även förstå kvalitetskraven på planering, 
utförande, material och färdig beläggning. Dessutom ska du 
känna till begränsningar och problem och hur man kan lösa 
dessa.

Innehåll  Beläggningstyper.
  Kvalitetskritiska moment.
  AB04 / ABT06.
  Regelverk / Certifi ering / EN-standard.
  Genomgång besiktningshandboken.
  Besiktningens genomförande.
  Skriftligt prov.

Kursanmälan Se information, sid 25. Sista anmälningsdag 25 aug 2020.

Kursavgift 5.900 kronor inkl kursdokumentation. Mervärdeskatt tillkommer.

Kost och logi Logi bokas av Asfaltskolan.
 Kostnaden för kost och logi faktureras av hotellet eller betalas 

med kort av deltagaren. Helpension i enkelrum,  2.265 kr/dygn 
exkl moms. Dagkonferens inkl 2xkaff e + lunch, 408 kr/dygn exkl 
moms. Se vidare ”Praktiska frågor”, sid 25-26.

Påbyggnadskurser
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Asfaltskolan erbjuder möjligheten till en egen intern kurs om asfaltbeläggningar

  Uppstartsmöte för Utförare
Halvdag: Vad är: Asfaltbetong / Bindemedel / Stenmaterial / Tillsatsmedel / Klistring / 
Försegling / Vältning / Separationer

Tillkommer vid heldag: Allmänt om AMA Anläggning / Exempel på beställarens strategi / 
Att härleda fel på beläggningen till misstag i utförandet / Enkla lagningsmetoder

  Beläggningsplanering för Beställare
Heldagskurs: Underlag till Riktlinjer, Strategi och långsiktig Planering för förebyggan-
de och avhjälpande underhåll av asfaltbeläggningar

Kursavgift: (inkl förberedelser, kursledning och administration)
Heldag: 35.000 kr. Halvdag: 25.000 kr (kostnader i samband med resa och ev övernatt-
ning tillkommer)
Kursdokumentation och eventuella kursintyg: 100 - 200 kr per deltagare (beroende på 
omfattning). Kurslokal, mat etc tillhandahålles av uppdragsgivaren, men kan även ar-
rangeras av Asfaltskolan mot särskild ersättning. Samtliga prier är exklusive moms. Max 
antal deltagare per kurstillfälle: 30. För beställning, eller ytterligare information kontakta 
Glenn Lundmark, tel: 070-852 09 72.

  Transport av asfaltmassa
Kurslängd: en dag. Kursen vänder sig till chauff örer och transportledare inom åkerier, 
logistik-, transport- och fraktföretag som transporterar asfaltmassa.

Innehåll: Vad är asfaltmassa? / Faktorer som påverkar beläggningskvaliteten / Lastning 
och lossning / Separationsrisk i asfaltmassor / Trafi kverkets tekniska föreskrifter / Hur 
organiseras en arbetsplats med maskinläggning? Vilka krav ställs på tider, temperaturer, 
leveranser och kvalitet? / Logistik och tidhållning / Lastbestämmelser på allmänna vägar

Efter genomförd kurs får du utbildningen registrerad i ID06 Kompetensdatabas.

Kursavgift: (inkl förberedelser, kursledning och administration)
Pris: 35.000 kr.  (kostnader i samband med resa och ev övernattning för föreläsare till-
kommer)
Kursdokumentation samt kursintyg och asfaltkörkort: 400 kr per deltagare. Kurslokal, 
mat etc tillhandahålles av uppdragsgivaren, men kan även arrangeras av Asfaltskolan 
mot särskild ersättning. Samtliga priser är exklusive moms. Max antal deltagare per 
kurstillfälle: 20. För beställning, eller ytterligare information, kontakta Glenn Lundmark, 
tel: 070-852 09 72.

 Uppstartsmöte för Utförare

 Beläggningsplanering för Beställare

Uppdragsutbildning

 Transport av asfaltmassa

Uppdragsutbildning
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Sista anmälningsdag
Se respektive kurs vilket datum som gäller.

Bekräftelse/Kallelse
För att du ska veta att din anmälan kommit oss tillhanda skickar vi en bekräftelse till dig.

Närmare kurstillfället sänder vi kallelse med deltagarförteckning, program och övrig kurs-
information. OBS! Vi rekommenderar att du väntar med ev. resebokning (eller beställer 
biljetter med avbokningsskydd) tills du erhållit kallelse till kursen.

Reservation för ändringar
Om antalet anmälda deltagare till kurserna är fl er än vi kan ta emot, ställer vi dig automa-
tiskt på väntelista till nästkommande aktuella kurs, vilket meddelas skriftligt. Om någon 
kurs inte skulle samla tillräckligt antal deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in den 
eller skjuta upp kursstarten, vilket vi också meddelar skriftligt till deltagaren. Vi förbehåller 
oss också, i mån av behov, rätten att byta kursgård/kurshotell under kurssäsongen.

 Kursens titel
Kursdatum
 Ditt ankomstdatum
 Hotellrum (=helpension) alt. Daggäst (=inkl 2 x kaff e + lunch)

Kurs- och
hotelluppgifter:

Uppgifter om
kursdeltagaren:

 Namn
 Personnummer*
 Företag
 Organisationsnummer / VAT-nr
 Kallelse- och bekräftelseadress
 E-postadress
 Mobilnummer
 Faktureringsadress (om annan än ovan) 
 Resultatenhet / Projektnummer
 Befattning / Nuvarande sysselsättning

Praktiska frågor

Praktiska frågor
Kursanmälan
Du anmäler dig enklast genom att fylla i den elektroniska blankett som fi nns på 
Asfaltskolans hemsida (https://asfaltskolan.se). Du kan även anmäla dig per post till 
Asfaltskolan,  Box 4022, 195 04  Rosersberg, eller maila till info@asfaltskolan.se. 

De uppgifter som måste fi nnas med i din anmälan är:

*Personnummer behövs för registrering i ID06 Kompetensdatabas. Alla personuppgifter 
hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För ytterligare information se 
Asfaltskolans hemsida, https://asfaltskolan.se.
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Kursavgift
Kursavgiften faktureras före kursstart. OBS! Mervärdeskatt tillkommer på kursavgiften. 

Kost och logi
Du anger i samband med anmälan om rum önskas (= helpension). Om du inte ämnar 
bo på hotellet eller kursgården anmäler du dig som daggäst. Som daggäst debiteras du 
endast för  kaff e och lunch. Det går även att komplettera med middagar. På vissa hotell 
ingår även en lokalkostnad i priset för helpension respektive dagpaket. Obs att all bok-
ning/ändring av logi skall göras via Asfaltskolan. För anmälan inkommen senare än sista 
anmälningsdagen kan rum inte garanteras. Kostnaden för kost och logi faktureras 
av hotellet alternativt betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut. På 
vissa hotell tillkommer faktureringsavgift. Observera hotellens avbokningsregler för  mat 
och logi. Avbokning av logi&måltidspaket som sker senare än fyra veckor innan aktuellt 
kursdatum debiteras med 100%.

O :
 Eventuell logi i samband med endagskurser bokar du själv
 På en del kurser kan kvällsundervisning förekomma
 I vissa fall ingår kostnad för konferenslokal i dagpaket respektive helpensionspris
 I vissa fall ingår kostnad för lunch och kaff eservering i kurspriset

Avbokning
Vill du avbeställa ditt deltagande i utbildningen måste du göra detta senast fyra veckor 
innan kursen börjar, annars debiteras halv kursavgift. Vid avbokning senare än 1 vecka före 
kursstart debiteras hel avgift. Det är dock tillåtet att skicka ersättare. Vid avbokning pga 
sjukdom (intyg av arbetsgivare) debiteras 10% av kursavgiften, oavsett när avbokning sker.

För logi&måltidspaket på kurshotellen gäller att  avbokning  som sker senare än fyra veckor 
innan aktuellt kursdatum debiteras med 100%, se ovan.

Information
För ytterligare upplysningar om praktiska frågor, bokningar, fakturering mm, ring tel 08-
590 049 06.

OBS! Kursanmälan görs enklast via elektronisk blankett på Asfaltskolans hemsida (https://
asfaltskolan.se). Det går dock även bra att posta eller maila in uppgifter enligt "Kursan-
mälan", sid 25.

För information om kursprogram/innehåll, kontakta Glenn Lundmark, tel 070-852 09 72.

Distanskurser
Vissa kurser genomförs som online-utbildning. Se respektive kursbeskrivning vad som gäller.
Det fi nns även kurser där du kan välja om du vill delta fysiskt på plats eller online via dator.

Praktiska frågor
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Asfaltboken är Asfaltskolans uppslagsbok och 
lärobok om asfaltbeläggningar. Asfaltboken 
fi nns att läsa på Internet. Därifrån kan man 
även göra utskrifter av önskade avsnitt.
Asfaltboken ingår även som en naturlig del i 
kursdokumentationen vid Asfaltskolans kurser.
Innehåll:

 1. Inledning o historik, 2. Vägarnas roll i samhället, 3. Vägens uppbyggnad, 4. Stenmaterial, 5. Bin-
demedel, 6. Tillsatsmedel, 7. Val av beläggning, 8. Proportionering, 9. Funktionella egenskaper, 10. 
Tillverkning, 11. Transport, 12. Utläggning, 13. Packning av varm asfalt, 14. Kallmassateknik och Mjuk-
asfalt 15. Tankbeläggning, 16. Återvinning, 17. Kontroll och provning, 18. Maskinkunskap, 19. Hälsa, 
säkerhet och miljö, 20. Avhjälpande beläggningsunderhåll, 21. Gjutasfalt, 22. Vägmarkering

Utbildningspaket för yrkesarbetare

Utbildningspaketet består av en elevdokumentation omfattande över 100 sidor, uppdelat 
på följande kapitel: 1. Allmänt, 2. Tillverkning, 3. Utläggning, 4. Specialmetoder, 5. 
Packning, 6. Tankbeläggningar, 7. Maskinkunskap, 8. Provning och kontroll samt sist 
men inte minst: 9. Hälsa, säkerhet, miljö.
Till handledaren fi nns en CD med mer än 100 Powerpointbilder. De fl esta bilderna 
har dessutom en utförlig handledartext som hjälper handledaren att beskriva bilderna. 
Vidare fi nns elevkopior med utrymme för egna anteckningar, för ett aktivt deltagande.
Till handledarens hjälp fi nns också ett antal frågor som berör de olika avsnitten, vilka 
kan användas som övningsuppgifter (enskilt eller i grupp) under kursen, eller som 
avslutande prov.
För yrkeskategorier som ej har nytta av att i detalj känna till samtliga avsnitt, går 
det naturligtvis bra att välja ut enbart de avsnitt som passar de egna behoven. 
Utbildningspaketet passar därför utmärkt både till beläggningsgrupper, asfalttillverkare 
och personal för provtagning.

Asfaltskolans Grundkurs Asfaltbeläggningar är det kompletta utbildningsmateri-
alet för internutbildning av yrkesarbetare inom asfaltbranschen. Utbildningen 
omfattar hela kedjan från tillverkning till utläggning, samt provning och kontroll.  

Pris: 10.000 kr. Extra elevpärmar som beställes 
i samband med utbildningspaketet kostar 
350 kr/st. För registrerade handledare fi nns 
sedan möjlighet att göra kompletterande 
beställningar av elevpärmar till en kostnad av 
400 kr/st. Elevpärmar kan även köpas separat 
till en kostnad av 1.000 kr/st. Samtliga priser är 
exklusive moms och frakt.

 Handledarpärm med förklarande OH-texter, 
elevkopior till OH-presentationer samt 
övningsfrågor

 CD med över 100 OH-bilder
 7 st elevpärmar med utförlig dokumentation.

www.asfaltboken.se

Litteratur / Utbildningspaket
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Asfaltskolans
Kursmatris
Rekommenderad 
kursplan för olika 

personalkategorier
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Arbetschef asfaltverk x x x

Platschef/arbetsledare asfaltverk x x x x x x x

Entreprenadingenjör/kalkylator x x x x x x x x x x

Arbetschef entreprenad x x x x x x x

Platschef entreprenad x x x x x x x x x x

Arbetsledare/byggledare x x x x x x x x

Yrkesarbetare x x x x x x x x

K
om

m
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al
a
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st
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la

re

Gatuchef x x x x

Beställarombud x x x x x x x

Projekteringsing, planeringsing x x x x x x x x x

Byggledare/kontrollant x x x x x x x x x

Trafi kingenjör x x x x

Landskapsarkitekt x

B
es

tä
lla

re
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 k
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et

Ombud x x x

Projektledare investering x x x x x x x

Best.ombud/projektled. underhåll x x x x x x x

Specialist, utredare x x x x x x x

Projektingenjör x x x

La
b. Laboratoriechef, väglab. x x x x x x x x

Laboratorieingenjör, väglab. x x x x x x

Le
ve

ra
nt

ör
er

Arbetschef stenleverantör x x x

Platschef/arbetsledare stenlev. x x x x

Maskinist stenleverantör x

Produktionschef bitumenlev. x x x

Arbetsledare bitumenleverantör x x x

Tätskikts-/membranleverantör x

Teknisk service/säljare x x x x x x x x

K
on

su
lte

r 
+ 

öv
rig

a

Uppdragsledare x x x x x x

Väg-/gatuprojektör x x x x x x x x

Byggledare x x x x x x x x

Trafi kingenjör x x

Landskapsarkitekt/-ingenjör x

Forskningsassistent x x

Lärare, högskola x x x x x x x

Lärare, gymnasium x x x x x

Tr
p Transportör För transportörer rekommenderar vi uppdragsutbildningen "Transport av asfaltmassa".



https://asfaltskolan.se  29 Asfaltskolan 2020/2021 

Asfaltskolans rekommendationer under 
pågående pandemi 

 
 
Asfaltskolans riktlinjer för utbildningar under pågående pandemi 
Asfaltskolan kan om möjligt erbjuda distansundervisning för personer som av olika 
anledningar inte kan närvara fysiskt på kursen. För deltagare på plats är det viktigt att 
hjälpas åt att tänka på att hålla avstånd till varandra (t.ex. under raster). 
Vi förbehåller oss rätten att avvisa personer som uppvisar symptom eller som inte 
följer nedanstående regler. 
 
 För dig som är kursdeltagare eller kursledare (fysiskt närvarande) gäller att: 

1. du ska vara symptomfri för att komma till kursen (vid avbokning av kursen p.g.a. 
sjukdom eller misstanke om sjukdom debiteras ingen avgift från Asfaltskolan, 
däremot kan det förekomma avbokningsavgift ”no show” på kurshotellet) 

2. du ska i möjligaste mån hålla ett rimligt avstånd till andra (t.ex. vid raster mm) 

3. du ska hålla god handhygien (d.v.s. tvätta händerna noga och/eller använda 
handsprit) 

4. om du måste nysa eller hosta (kan t.ex. bero på allergi) ska du nysa eller hosta i 
armveck, slänga näsdukar som använts, samt tvätta händerna 

5. du ska vara uppmärksam på om feber eller influensasymptom skulle uppkomma 
under pågående kurs, och i så fall meddela kursledning och lämna kursen 

 
För kurshotellet/konferensanläggningen gäller att: 

1. kurshotellet ska ha en möblering som medger minst 1,5 m avstånd mellan sittplatser i 
kurslokalen och i restaurang samt övriga utrymmen 

2. kurshotellet ska tillse att handsprit finns tillgängligt vid kurslokalen och allmänna 
utrymmen som exempelvis lobby och restaurang. (Andra säkerhetsåtgärder som 
handskar och munskydd kan finnas, men är inget krav på kurshotellet.) 

 

I övrigt följer Asfaltskolan de riktlinjer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten, och 
uppmanar alla kursdeltagare att ta del av den information som finns på 
Folkhälsomyndighetens hemsida: www.folkhalsomyndigheten.se. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asfaltskolan har även utbildningar och 

seminarier online som du kan följa via 

dator, läsplatta och smartphone. 




