
Program for dagen
10.00 – 10.15 Innledning og generelt om det arbeidet som er gjennomført

Nils Uthus

10.15 - 10.45 Status standarder, oversetting og nasjonale tillegg

Merete Holmen Murvold, Standard Norge

10.45 - 11.00 Pause

11.00 - 11.30 Status sertifisering

Jan Karlsen, Kontrollrådet

11.30 –12.00 Hva er gjort av endringer i håndbok 018, generelt

Øystein Myhre; SVV Vegdirektoratet

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.30 Hva er gjort av endringer i håndbok 018, nye 
asfaltspesifikasjoner

Ragnar Bragstad, ATI

13.30 – 14.15 Hva er gjort av endringer i kontraktsgrunnlag

Ragnar Evensen, Via Nova

14.15 – 14.30 Pause

14.30 – 15.30 Synspunkt fra entreprenørene.

Innledning AEF v/ Bjørn Greger

Innspill fra de enkelte entreprenører (maks. 10 min.)

15.30 – 16.00 Oppsummering/diskusjon

Nils Uthus

16.00 Slutt



Generelt om det arbeidet som er 
gjennomført

• Bakgrunn 

– Norge som EØS land forplikter seg til å 
innføre felles europeiske standarder

– Nye asfaltstandarder gjøres tilgjengelig 
og må innføres innen sesongen 2008 



Generelt om det arbeidet som er 
gjennomført

• Var enige på et tidlig tidpunkt (januar 2005) at 
dette måtte vi jobbe samme om 

• Føler i dag at vi sammen har gjort en god jobb 

– Eksempelvis var vi først til å få asfaltverk 
sertifisert

– Vi er av de første til å ha fått laget nasjonale 
tillegg og fått oversatt standarder

– Vi er av de første som har tilpasset de nye 
standardene i håndbøker

Kanskje vi er for ivrige?



Generelt om det arbeidet som er 
gjennomført

Hva medfører innføring

• Forholde oss til mange nye standarder med 
nye krav og spesifikasjoner

• Sette nye krav i henhold til nye 
spesifikasjoner

• Sikre at dokumentasjonsplikt overholdes



Generelt om det arbeidet som er 
gjennomført

• Dette medførte 

– Standardene måtte gjøres tilgjengelig 
som norske standarder som medførte

• Oversettingsarbeid

• Utarbeidelse av nasjonale tillegg

Ansvarlig for dette arbeidet

Standard Norge



Generelt om det arbeidet som er 
gjennomført

• Spesielt med de nye standardene er at det settes 
krav til dokumentasjon 

• Alle produkter skal dokumenteres før de selges

• I tillegg skal det for viktige produkter kontrolleres 
at produsent er i stand til å produsere de 
produkter han dokumenterer. Dette skal skje 
gjennom at et teknisk kontrollorgan
kontrollerer samsvar mellom dokumentert 
produkt og produsentens evne til å produsere 
produktet, produksjonskontrollsystem 

• Teknisk kontrollorgan gir tillatelse til 
produksjon av dokumentert produkt (sertifisering)



Krav om attestering av samsvar

Fabrikantens samsvarserklæring Produkt-
sertifisering  System for samsvarsærklæring 
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Generelt om det arbeidet som er 
gjennomført

• Teknisk kontrollorgan er utnevnt av 
Statens byggetekniske etat

• For tilslagsproduksjon

• For asfaltproduksjon

• I Norge er det utnevnt to tekniske 
kontrollorganer

• SINTEF

• Kontrollrådet



Generelt om det arbeidet som er 
gjennomført

• Statens vegvesen har gjennomført  
arbeid med oppdatering av Håndbok 
018

• I tillegg er TR 2418, som er erstattet av 
TR2505 og konkurransegrunnlag
gjennomgått og justert
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