Kvalifiserende oppdateringskurs for skogbrukets veiplanleggere 2019
Regjeringa har de siste årene styrket satsingen på infrastruktur i skogbruket, og aktiviteten på
området er økende. Det er viktig å sikre tilfredsstillende kvalitet i bygging av nye og ombygging av
eksisterende veier. For å dokumentere planleggerkompetansen til dagens veiplanleggere,
gjennomførte Skogkurs høsten 2016 et kvalifiserende oppdateringskurs. Veiplanleggere som har
gjennomgått kurset er å forstå som profesjonelle veiplanleggere.
På papiret har vi 17 godkjente (profesjonelle) veiplanleggere i Norge i dag, men et par er
pensjonerte, andre har skiftet jobb og flere holder på med veiplanlegging i redusert omfang. Behovet
for dokumentert veiplanleggerkompetanse er uten tvil økende, og fokuset på kvalitet i planlegging og
oppfølging av skogsbilveier fra det offentlige, gjør at det er lange ventelister på å få tak i en godkjent
veiplanlegger i dag.

Nytt kurs i 2019
Vi planlegger nå å gjennomføre et tilpasset kurs som innebærer 3 samlinger og en praksisperiode i
løpet av sommeren. I tillegg ønsker vi at deltakerne skal delta på «Fagsamling vei» i oktober, der alle
veiplanleggerne (nye og gamle) har en egen dag (Samling 2) i forveien. I praksisperioden skal det
gjennomføres veiplanlegging av minst et veianlegg med tilstrekkelig kompleksitet med bistand fra en
erfaren veiplanlegger. Kurset gjennomføres i samarbeid med Landbruksdirektoratet.
Den første av 3 obligatoriske samlinger er på Honne (Skogbrukets kursinstitutt, Biri) 7-9. mai 2019.
Deltakernes kompetanse skal godkjennes i forkant.

Foreløpig kursplan
Oppgave
Veiplanleggersamling
Samling 1
Praksisperiode

Samling 2
Samling 3

Tid
9. og 10. april 2019
7. – 9. mai 2019
Vår/sommer/høst 2019.
Innleveringsfrist 15.
september
Dagen før fagsamling vei
midt i oktober
November

Innhold
Skogsdrift og veiplanlegging i bratt
terreng. Sted Ørstad
Innføring og bruk av softree, Sted Biri
Planlegge vei med tilstrekkelig
kompleksitet

Kategori
Frivillig

Veiplanlegging i bratt terreng, Sted
Vestlandet eller Agder
Geologi og byggematerialer, bruer,
dim av stikkrenner, Naturfarer
lønnsomhetsberegn/kostnadsford, div
lovverk m.m. Sted Biri

Obligatorisk

Obligatorisk
Obligatorisk

Obligatorisk

Krav til kompetanse
Utdanningsnivå:
•
•

En fordel med skogbruksutdanning på høgskolenivå med minst 180 studiepoeng, eller
tilsvarende
Mye praktisk erfaring med f.eks veibygging (les entreprenør) kan veie opp for manglende
utdanning

•

God forståelse og kunnskap om bruk av PC som verktøy er et krav

Arbeidserfaring:
•
•

2 årsverk, og bør helst ha jobbet en del med veiplanlegging
Annen relevant praksis der bruk av skogsbilveier er en del av hverdagen er også av stor
interesse

Andre forkunnskaper deltakerne bør kunne noe om før kursstart:
•
•
•

Kjenne til veinormalene og veiklassene,
Kjenne til Landbruksveiforskriften og NMSK forskriften,
Studer gjerne veilederen Skogsveier og skredfare samt andre veirelaterte temaer du finner
under kunnskapsskogen på Skogkurs sin hjemmeside, i tillegg til www.skogsvei.no.

Deltakelse på veisamlinger i regi av Skogkurs vil bli tillagt vekt. Vi forbeholder oss retten til å vurdere
hver enkelt søker og med det kunne avvise enkelte, siden nåløyet for at vi kan gå god for nye
godkjente veiplanleggere må være litt trang. Sagt med andre ord, en profesjonell veiplanlegger må
kunne sitt fag.

Dokumentasjon av kompetanse
Deltakere vil etter gjennomført kurs motta et ID-bevis som Veiplanlegger i landbruket - har
"planleggerkompetanse" og vil være å forstå som "profesjonelle planleggere".

Kostnader
Kurset vil ha utgifter pr. deltaker på ca. kr 50 000, hvor i underkant av kr 30 000 er innkjøp av
programvaren Softree og kr 5 000 er kursavgift. Øvrige kostnader er dagpenger
(prosjekteringsarbeidet – 10 dager), opphold og reise mv.
Det er grunn til å anta at det kan søkes Fylkesmannen om støtte fra fylkesinntrukne rentemidler.

Påmelding
Påmelding skjer ved å sende e-post til sl@skogkurs.no, sammen med utfylt lenke der dere besvarer
et skjema om utdanning og arbeidserfaring før tirsdag 2. april 2019.
I tillegg kan dere gjerne sende med et eksempel på byggeplan utarbeidet i løpet av de siste 2 årene,
jf. Landbruksdirektoratets krav til byggeplan http://www.skogsvei.no/7_for_byggestart.cfm
Eksempel på byggeplan finnes på www.Skogsvei.no. Det vil bli gitt en tilbakemelding om du blir
godkjent til å delta når din søknad er vurdert.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Steinar Lyshaug, tlf 99637311, eller på e-post sl@skogkurs.no.

