Asfaltkursus
2022

Få et grundlæggende kendskab til asfaltteknologien

Vil du lære
mere om asfalt?
NCC afholder igen i 2022 det populære
2-dages asfaltkursus. Kurset giver dig
en faglig indsigt i asfaltteknologien – både
produktion, udlægning og anvendelsesområder. Samtidig får du en gennemgang
af de nye vejregler, overfladebehandling,
dimensionering af veje samt kontrol og
dokumentation af asfaltarbejder.
Deltagere
Det grundlæggende kursus er målrettet rådgivere,
ansatte i offentlig administration, under visere
og studerende på tekniske højskoler. Kurset er
for både nyansatte og øvrige medarbejdere, der
beskæftiger sig med vejområdet. Kurset giver dig
en grundæggende viden om asfaltteknologi. Du lærer
de faglige begreber at kende, får gennemgået vejreglerne og vil kunne vurdere kontroldata om asfalt.

Undervisere
På kurset bliver du undervist af fagfolk
fra bl.a. NCC:
–
–
–
–
–
–
–

Bjarne Bo Lund-Jensen, Produktchef
Kristina Bolbro Agerholm, Laboratoriechef
Rie Metnik, Tekniker
Micky Husted Andersen, Supervisor
Leif Esager, Salgs- og markedschef
Ulrik Dantzer Jacobsen, Gladsaxe kommune
Gitte Meine, Teamleder

Efter kurset
Efter kurset vil du være opdateret på den nyeste
viden om asfalt. Kurset veksler mellem undervisning
og diskussioner. Vi tager fat om emner som:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Råvarer til asfalt
Bindemidler/modificering
Vejbefæstelser
Asfaltteknologi
Materialevalg
Overfladebehandling
Skader/skadesbilleder
Belægningsvedligeholdelse
Laboratoriekontrol
Vejregler/SAB
Dimensionering
Udvikling
CE-mærkning

Udover en grundlæggende gennemgang af den
nyeste viden om asfalt, vil kurset klæde dig på til
at træffe de rigtige valg af:
–
–
–
–

Asfaltmateriale
Lagtykkelse
Bindemiddeltype
Kontrolomfang

Dermed er du bedre rustet til at fremstille
udbudsmateriale og gennemføre udbud af
mindre asfaltarbejder.

Hvor og hvornår
Kurset er med overnatning og bliver
afholdt på Fuglsangcentret Fredericia
den 9.-10. februar 2022.
Tilmelding
Du tilmelder dig ved at sende en mail
til Linda Rathgen: linpou@ncc.dk eller
på tlf. 61 93 70 11 senest en måned før
kursusstart.
Husk at oplyse følgende: Firmanavn,
deltagernavne, adresse, EAN- eller cvr.-nr.,
tlf.nr., e-mail og evt. kundenummer.
Pris
Pris per deltager på 2-dages grundkursus:
5.500 inkl. undervisningsmateriale,
forplejning og hotelværelse.
På kurset er der begrænset deltagerantal.
Vi forbeholder os ret til ændringer i
kursusprogrammet.
Kontakt
NCC Industry A/S
Hørkær 8
2730 Herlev
Tlf.: 44 85 56 00
asfalt@ncc.dk

NCC er én af Nordeuropas førende bygge- og
anlægsvirksomheder. Vi tilbyder bl.a. produkter
og ydelser på vejområdet, som spænder fra
indvinding af stenmaterialer, til asfaltproduktion
og -udlægning. Vi udvikler løbende produkter
og metoder, så virksomhedens miljøpåvirkning
reduceres – eksempelvis energireduktion ved
fremstillingsprocesserne samt genanvendelse
af asfalt- og byggematerialer.
NCC ønsker gennem flere initiativer at bidrage
til udviklingen af et mere bæredygtigt samfund.
www.ncc.dk

