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Mark: “Det kunne være spændende at 

blive formand for mit eget asfalthold”.

Mark Bødker, elev på 2. år: 
– Jeg valgte at blive vej-asfaltør,
fordi der er gode muligheder for at
komme videre i branchen, f.eks.
som formand for mit eget
asfalthold

En vej-asfaltør lægger asfalt
ud på veje og pladser i hele
Danmark.

Du arbejder tæt sammen i
hold på alt fra 2 til 8 mand.

Du kører asfaltudlægger,
tromle og sprøjtetraktor.

Du arbejder ude i det fri.
Du har travlt i asfaltsæso-

nen, der typisk går fra påske
til jul.

HVAD LAVER EN 
VEJ-ASFALTØR...?
HVAD LAVER EN 
VEJ-ASFALTØR...?

30-årige Mark Bødker har valgt at ud-
danne sig til vej-asfaltør. Han blev opfor-
dret til det. Og han kan godt se per spek -
tiver i uddannelsen. Der ligger en god

fremtid med fast arbejde og venter forude
på alle Danmarks veje og stræder.

Har ikke fortrudt
– Jeg søgte et job og fik det. Efter 2-3
måneder kom formanden og spurgte, om
jeg kunne tænke mig at gå i lære. ’Du er
den helt rigtige til det’, sagde han. For
det kræver gåpåmod. Man skal ikke være
bange for at prøve noget nyt, fortæller
Mark Bødker. Han mener, at man skal tage
tingene seriøst. 

Vil blive i branchen
Mark vil gerne blive i as faltbranchen, når
han er uddannet som vej-asfaltør.

– Vi har allerede talt om noget formands-
kursus i min afdeling. Så må vi se, om det
bliver til noget. Jeg skal jo også først
have noget mere erfaring.

God fremtid med
fast arbejde
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Valget var 
let for mig
Michael Andersen, elev på 2. år: 
– Jeg er glad for, at jeg valgte 
at starte på vej-asfaltør -
uddannelsen. For mig var det
vigtigt med fast arbejde og en
god løn – også under hele min
uddannelse

Michael: “Det bedste er, at man får fuld løn under uddannelsen”.

– Det bedste er, at man får sin løn gen-
nem hele uddannelsen. Det var også en 
af grundene til, at jeg sagde ja. Det er
meget mere end en almindelig lærlinge-
løn, og så kan jeg godt klare at have både
lejlighed og kæreste og nu også en ny
lille datter derhjemme. 

Det siger 25-årige Michael Krogh Ander-
sen. Han er vej-asfaltørelev hos et af lan-
dets større asfaltfirmaer. 

Arbejde året rundt
– Jeg fik et tip om uddannelsen som vej-
asfaltør. Så skrev jeg en ansøgning og
kom til samtale. Det endte med, at jeg
begyndte at arbejde for firmaet. Om efter-
året skrev jeg så elev-kontrakt. Og det har
jeg ikke fortrudt. 

www.asfaltkurser.dk

En stor international under -
søgelse viste i efteråret 2009,
at asfaltarbejde ikke er kræft-
fremkaldende. Undersøgelsen
var ledet af WHO, FN’s organi-
sation for sundhed, der brugte
den internationale kræft-
forskningstjeneste IARC til
at udføre arbejdet.

ASFALT OG 
ARBEJDSMILJØ
ASFALT OG 
ARBEJDSMILJØ
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Hvad er vej-asfaltøruddannelsen?
Vej-asfaltøruddannelsen er en 2-årig AMU-kontraktuddannelse,
der er lavet af Asfaltbranchens Fællesudvalg (AFU)

I løbet af de to år, uddannelsen varer, skal
du ca. 20 gange på skole. De fleste op-
hold varer en uge.

Skolen ligger i Ulfborg nær Holstebro,
hvor mad og evt. indkvartering er gratis
for dig. 

Undervisningen er meget praktisk anlagt.
Du sidder ikke inde i et klasselokale  dagen
lang. Tværtimod kommer du og dine hold -
kammerater ofte ud i det fri og arbejder
med asfalt udlægning og prøver maskiner.
I hjælper hinanden. 

Du kommer f.eks. også en uge på labora-
toriet og  laver forsøg med asfalt osv. Og
så er der nogle dage på værkstedet, hvor
du også lærer om det rullende materiel,
samt om asfaltfabrikkens opbygning og
funktioner osv. 

I skal også igennem korte moduler, hvor I
prøver at arbejde med belægning, brønd-
hævning, diverse håndarbejde, snoretræk
osv.

Tjek de enkelte ophold på skolen i
 skemaet her ved siden af.

www.asfaltkurser.dk

Uddannelsen varer kun 2 år.
Lang tid i praktik i firmaet.
Korte ophold på skole.
Også skolen er praktisk.
Fuld løn under hele uddan-

nelsen.
En branche med en stabil

fremtid.

HVORFOR BLIVE
VEJ-ASFALTØR?
HVORFOR BLIVE
VEJ-ASFALTØR?

For at starte på vej-asfaltør -
uddannelsen, skal du opfylde
disse krav:
Du skal være 18 år.
Du skal have kørekort til bil

eller traktor.
Du skal indgå en uddannel-

ses-aftale med et firma.

ER DER
 ADGANGSKRAV?
ER DER
 ADGANGSKRAV?
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Uddannelsen med den korte vej til en god fremtid

1. ÅR 2. ÅR
SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

Vejen som arbejdsplads
Vejasfaltarbejde A

Sundhed og sikkerhed

Nivellering

Vejasfaltarbejde B

Pasning af maskiner

Fejning og klæbning

Komprimering

Maskinudlægning A

Kvalitetsbevidsthed

Entreprenørmaskiner
Rendegraver

Vejbygning – Vejkasse

Vejbygning – Fortov

Arbejdsmiljø

Maskinudlægning B

Produktion af vejasfalt
Ekskursion
Kabel- og ledning

Prøve

Sådan bliver 
du uddannet
Mange unge begynder 
i branchen ved at blive
ansat i et asfaltfirma 
i løbet af foråret eller
sommeren. Uddannel-
sen starter op hvert år
den 1. september.
 Første gang, du skal 
på skole, er midt i sep-
tember. 

Du skal på skole i
 Ulfborg ved Holstebro
15–20 gange i løbet af
de to år, uddannelsen
varer. Undervisningen
er meget praktisk
 anlagt. Uddannelsen
slutter med en praktisk
prøve i uge 33, cirka to
år efter du er startet.

 Eksempel på skoleophold:

PRAKTIK

SKOLE
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Praktisk og teoretisk undervisning
foregår på 
Byggetek Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 14–18, 
6990 Ulfborg
Telefon 89 50 33 00
E-mail: byggetek@byggetek.dk
Web: www.mercantec.dk

mailto:byggetek@byggetek.dk
http://www.mercantec.dk


Nick Damgaard, elev på 2. år:
– Man skal ikke være bange 
for at komme ind som vej-
asfaltørelev. Det teoretiske 
er ikke så svært. Og til
eksamen må man bruge alle 
de hjælpemidler, man får
udleveret på skolen

www.asfaltkurser.dk

20-årige Nick Damgaard begyndte 
som håndmand i et jysk  asfaltfirma. 

– Så efter et års tid kommer formanden
hen og spørger, om jeg godt kunne tænke
mig at blive lærling? Det kunne jeg godt,
for det lød spændende. Så jeg startede på
uddannelsen efter sommerferien. Og der
er altid nye udfordringer. Vi er jo skiftevis
på vejene med sjakket i firmaet og på
korte skoleophold fra oktober af. 

Men man er jo ikke vin-
terhjemsendt som elev.
Så jeg har lidt un der
8.000,- kr. udbetalt hver
14. dag under skole -
opholdene. Det er noget
mindre, end jeg får om
sommeren. Men det er jo
alligevel godt.

Altid nye
udfordringer

På skolen lærer du ved at
øve dig i praksis.

 Ikke ved kun at læse om
det.

Hvis du har svært ved at læse,
kan du få hjælp fra skolen:
F.eks. en it-rygsæk med en

pc, der kan læse teksten 
for dig.

HJÆLP TIL AT
LÆSE...?
HJÆLP TIL AT
LÆSE...?
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Nick: “Skolen
er indstillet på
at hjælpe, hvis
man f.eks. er
ordblind”.

http://www.asfaltkurser.dk


www.asfaltkurser.dk

Fagforbundet 3F og Asfaltindu-
striens Arbejdsgiverforening
driver i fællesskab Asfaltbran-
chens Fællesudvalg (AFU).

AFU udvikler  kurser og efter -
uddannelse til asfaltbranchens
ansatte. Og AFU har ansvar for
vej-asfaltøruddannelsen. 

HVAD ER AFU?HVAD ER AFU?

Noget at falde tilbage på
Anders N. Andersen, elev på 2. år:
– Jeg har netop rundet de 30 år og har aldrig fået mig en uddannelse. 
Derfor valgte jeg at begynde på vej-asfaltøruddannelsen, da chancen bød sig.

Anders Nordquist Andersen
har uddannelseskontrakt
med et firma i Viborg. Før
arbejdede han gennem 10
år på Grundfos i Bjerringbro. 

Men både hans far og hans
to brødre arbejder i asfalt-
firmaer. Så hvorfor ikke
prøve at skifte til asfal-
branchen, tænkte han en dag.

– Jeg havde ikke været ret længe i fir-
maet, før jeg besluttede mig for at tage
uddannelsen som vej-asfaltør. Det kunne
jeg lige så godt. Så har man også noget
at falde tilbage på. Og jeg kan godt se
mig selv som vej-asfaltør. Jeg kan godt
lide det. Man får rigtig mange oplevelser
undervejs, fortæller Anders.

– Jeg kunne godt tænke mig at stige i
graderne og blive formand en dag. Så er
man også mere sikret i sit job om vinte-
ren, mener Anders Nord quist Andersen.

Vej-asfaltør – den korte vej til en god fremtid · Udgivet af AFU /Asfaltbranchens Fællesudvalg, november 2010
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Anders: 
“Det gode
sammenhold
i sjakket er
vigtigt for
mig”.
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AFU/Asfaltbranchens  Fællesudvalg, Lautrupvang 2, 2750 Ballerup
Telefon: 36 78 08 22 – E-mail: afu@asfaltkurser.dk – Web: www.asfaltkurser.dk

Du kan sende din
ansøgning til følgende
firmaer:

Arkil A/S
Åstrupvej 19, 6100 Haderslev
Telefon: 73 22 50 50
E-mail: arkil@arkil.dk
Web: www.arkil.dk

Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40, 
2600 Glostrup
Telefon: 45 98 98 98
E-mail:  colas@colas.dk
Web: www.colas.dk

Inreco A/S
Europavej 24, 7000 Fredericia
Telefon: 75 56 25 88
E-mail: inreco@inreco.dk
Web: www.inreco.dk

Lemminkäinen A/S
Nørreskov Bakke 1, 
8600 Silkeborg
Telefon: 87 22 15 00
E-mail: info@lemminkainen.dk
Web: www.lemminkainen.dk

Munck Asfalt a/s
Toftegårdsvej 18, 5800 Nyborg
Telefon: 63 31 35 35
E-mail: mail@munck-asfalt.dk
Web: www.munck-asfalt.dk

NCC Roads A/S 
Fuglesangsallé 16, 6600 Vejen
Telefon: 79 96 23 23
E-mail: roads@ncc.dk
Web: www.asfalt.dk

Pankas A/S
Rundforbivej 34, 2950 Vedbæk
Telefon: 45 65 03 00
E-mail: info@pankas.dk
Web: www.pankas.dk

Sådan bliver du vej-asfaltør
1. LAV EN KORT ANSØGNING

Fortæl bl.a.:
– om din alder
– om din skolegang
– om din erhvervserfaring
– om du har kørekort (og evt. bil)

2. SEND ANSØGNINGEN

På www.asfaltkurser.dk kan du også 
se adresser på godkendte virksomheder
nær dig.

EKSEMPEL PÅ EN ANSØGNING

Mit navn er ... og jeg vil gerne være
vej-asfaltørelev hos jer.

Jeg er 18 år og har kørekort og bil.

I 2009 gik jeg ud af skolen efter 
10. klasse og har ikke mere
uddannelse.

Siden har jeg arbejdet 1 år med ...
og 11⁄2 år med...

Jeg kan starte hos jer efter 1. maj.

http://www.asfaltkurser.dk
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