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Dette kommer i tillegg til det som normalt 
kommer år for år. AF startet opp i oktober 
-18 og når dette ble skrevet var det ikke 
kjent hva vi eventuelt får av jobb på strekket 
fra Kristiansand til Mandal grense. For den 
jobben BetonmastHæhre har fått, er det 
allerede avtalt at det blir mye jobb for oss, 
men her er det ikke oppstart før vinteren 
2019/2020. 

Uansett så er aktiviteten i området stor 
og det vil trolig medføre nok å gjøre for alle 
oss i TT i lange tider, både grunnet det ny 
vei medfører av andre aktiviteter og det 
at veibyggingen videre mot Lyngdal trolig 
starter opp innen 2022. Parallelt med alt 
dette er det mange andre veijobber på 
strekket mellom Landgangen og Ålgård.

Det blir også spennende å se hvilke 
ringvirkninger ny E39 gir – både i fasen 
for bygging – men enda mer spennende 
å se hvilken effekt det gir når veien er 
ferdig. Boliger og næringstomter vest for 
Kristiansand vil bli veldig attraktive. Med ny 
vei og hastighet på 110 km/t vil det kun ta 15 

minutter fra Lindland til Hellemyr.
Utbyggingen av havna i Strømsvika går 

raskere enn vi hadde trodd, med ca 600 000 
tonn steinmasser skipet ut i 2018. Massen har 
i hovedsak gått til Danmark og Kaliningrad. 
Med dagens salgstakt er vi trolig ferdig med 
opparbeidelse av området ca samtidig 
med åpning av ny E 39 mellom Mandal og 
Kristiansand. Dette gir store muligheter for 
nye etableringer både i Strømsvika, men 
også på våre områder på Jåbekk der vi 
har over 300 daa næringsområder under 
utvikling.

I 2018 har vi styrket oss på ledelsesiden 
ved ansettelse av flere nye ingeniører, og 
flere vil det trolig bli i årene som kommer 
da det stadig blir mer krevende å utføre 
aktuelle oppdrag. Dette skyldes både at 
det blir flere totalentrepriser, men også på 
grunn av at det stadig stilles strengere krav til 
dokumentasjon. Vi ønsker nok å kunne bruke 
mer av tiden på fysisk bygging og mindre på 
dokumentasjon (nødvendig og unødvendig), 
men dessverre så har samfunnet blitt slik at 

dokumentasjon er helt nødvendig hvis en 
skal kunne forsvare sin posisjon i markedet. 

Det har også stått mye i media om økt 
konfliktnivå i bransjen – vi tror god ledelse 
og god dokumentasjon er godt middel 
for å unngå konflikter. Men vi ser samtidig 
at mange teoretikere (fra byggherrer, 
byggeleder, konsulenter) med manglende 
reell kompetanse og manglende handlekraft 
opp mot reelle problemstillinger ofte kan 
gi grobunn for økt konfliktnivå. Med andre 
ord – vi prøver her å gjøre vårt for å senke 
konfliktnivået – men det må og tiltak til fra 
oppdragssiden enkelte steder.

Ut fra ovennevnte, og ut fra at vi har 
mange gode samarbeidspartnere i firmaer 
der vi er deleiere, samt våre eierandeler i 
flere utbyggingsområder (næringsområder, 
boligområder og hyttefelt) mener vi at vi har 
gjort mange strategiske gode valg og at dette 
da vil gi oss mange gode år fremover.

Tom Eikså
Daglig leder

Fremtidsutsikter
Vi kan nok være litt usikre på hvordan oppdragsmengden vår de neste årene blir, men en ting er vi 
sikre på, og det er at det blir veldig stor aktivitet i vårt nærområde. Det skal utføres veibygging for 
over 6 milliarder kroner mellom Kristiansand og Mandal frem mot høsten 2022. 

Leder

Foto: Kay Varpen
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TT logoen finner du nå på biler og maskiner i store deler av Sør-Norge; veibygging ved 
Elverum, damarbeid på Songa på Haukeli, hyttefelter i Åseral, ny tømmerkai, grunnarbeid 
for nytt fengsel og div. andre jobber i Mandal samt boligfelter, industritomter, VA jobber 
og mye annet i Kristiansand, Lillesand og Arendal.

TT har i løpet av året passert 300 ansatte, så det er mange nye fjes som skal finne sin 
plass i TT-kulturen. Dette er både lærlinger og erfarne anleggsarbeidere, men med flotte 
kollegaer som har mye hjertevarme, har de blitt tatt godt imot og vi håper de vil trives 
hos oss.

Vi har også investert mye i maskinparken det siste året. På kjøretøysiden har vi kjøpt 
en ny Scania tungtrekker, en Scania kransemi, en Volvo kranbil og to 4-aksla tippbiler. Av 
mindre anleggsbiler er det kjøpt inn 26 biler av type Ford Connect, VW Caddy/Transporter 
og Toyota Pickup, samt en Mercedes Sprinter servicebil. På maskinsiden har vi handlet 7 
gravemaskiner fra 20 – 40 tonn og 4 dumpere, hjullaster og vals fra Volvo og fra CAT har vi 
handlet 6 gravemaskiner fra 20 – 70 tonn og en doser D6.

Totalt disponerer vi nå 85 gravemaskiner fra 2 til 75 tonn, 40 dumpere, 5 tipptrucker, 
32 hjullastere fra 5 til 55 tonn, 30 tippbiler, kranbiler og lastebiler med nødvendige traller 
og hengere, samt cirka 190 anleggsbiler av ulike typer. Dette utgjør jo en formidabel 
kapasitet i lokal sammenheng, men går ting som vi håper fremover blir det nok likevel 

nødvendig å utvide denne kapasiteten ytterligere. 
Vi har nå avsluttet et travelt 2018 med en kjempegod innsats fra 

alle ansatte og startet et 2019 som vi tror blir enda bedre. Dette vil 
kreve mye av mannskap og maskiner, men det bør være mulig så 
lenge vi har det moro på jobb!

Ove Urevatn
Driftsleder

Maskinparken
Vi har nå vært igjennom en travel vår, sommer og høst med høy aktivitet. 

Driftsleder

Foto: Kay Varpen
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Anleggsaktiviteten på Sørlandet har de siste årene vært variabel, 
og dette har vært hovedårsaken til at vi til dels har mange folk 
på reise hver eneste dag. En større andel av våre ansatte har sin 
daglige arbeidsplass borte fra hjemmemarkedet enn tilfelle var 
for noen år siden. 

Det har vært full aktivitet i selskapene i 2018 og omsetningen 
er forventet å bli på nivå med 2017. 2018 kan bli husket som året 
da fengselstomta i Mandal ble overlevert til Statsbygg. Det cirka 
100 dekar store område vil få en bygningsmasse på cirka 11.000 
m2 og skal huse 100 innsatte, samt over 100 ansatte. Fengselet er 
forventet å stå ferdig mot slutten av 2019. Like ved fengselstomta 
er det reist et næringsbygg på over 2000m2 som nå huser en 
bilbutikk, et bilverksted, en vaskehall og en bildelbutikk. I 2017-
2018 har vi også hatt et vellykket byggeprosjekt av lagerhaller 
på Jåbekk i Mandal. 27 lagerhaller er ført opp og solgt i samme 
periode. Vi liker at det er aktivitet i nærområde!

Vi er løpende involvert i flere eiendomsutviklingsprosjekter. 
Dette er investeringer som ofte er langsiktige og som binder opp 
kapital. Både på Mjåvann og Jåbekk har vi større områder med 
næringstomer under utvikling og for salg. På Lohne i Søgne har 
vi et større næringsområde som ligger i umiddelbar nærhet til 

planlagt E-39, dette håper vi også å kunne utnytte på en positiv 
måte. Sangereidåsen i Lillesand er et annet område hvor det 
opparbeides et større boligfelt med infrastruktur og tomter.

I anleggsbransjen går det ofte fort i svingene, så kjøp og salg av 
anleggsmaskiner blir som kjøp av melk og brød for den vanlige 
husholdningen. Med til sammen hundrevis av anleggsmaskiner, 
lastebiler og varebiler i selskapene våre er det heller regelen enn 
unntaket at det blir kjøpt eller solgt driftsmidler ukentlig. Dette 
får vi til fordi vi planlegger godt og har god kontroll på våre egne 
verdier. Vi har også bygget opp tillit og et godt samarbeid med de 
finansielle institusjonene vi har samarbeidet med over mange år. 

Julehøytiden er forbi, og de historisk sett vanskeligste 
månedene står for tur. Vi skal gjøre hva vi kan for å holde alle 
mann i arbeid gjennom vinteren. De fleste har nok allerede fått 
med seg at det skal bygges ny E-39 fra Kristiansand – Sandnes. 
Her ligger vi plassert midt i smørøyet og både håper og tror at vi 
skal kunne nyte godt av dette. Fremtiden ser spennende ut, med 
store veiprosjekter like utenfor vinduene.

Torkel Tjelland
Finans

Finans
Terrengtransport Holding AS med datterselskaper har lagt bak seg noen 
meget gode år i en bransje som til dels har hatt et voldsomt prispress. 

Finans
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På E39 Mandal Øst – Mandal By har vi sammen med 
Betonmast Hæhre skrevet kontrakt på reguleringsarbeidet 
og det legges opp til videre kontrakt på utbygging som 
underskrives så snart reguleringsplanen er godkjent. 
Fremdriften for dette er slik at reguleringsplanen 
utarbeides før sommeren 2019 og godkjennes før jul 2019. 
Da kan de fysiske arbeidene starte umiddelbart og veien 
kan åpnes sommeren 2022.

Videre er det slik at vi har kontrakt med Sweco på 
planarbeid for Mandal – Lyngdal og er godt i gang 
med å hjelpe dem der å finne korridor for denne veien. 
Kontrakter etter korridorvalget mellom Mandal og 
Lyngdal vil mest sannsynlig være etter samme mal som 
for Mandal Øst – Mandal By hvor entreprenøren skal 
utføre både reguleringsarbeid og bygge prosjektet etterpå 
i en totalentreprise. Som planen over viser så passer 
fremdriften veldig bra for å gå direkte fra Mandal Øst – 
Mandal By og over til Mandal By – Lyngdal vest, både for 
reguleringsarbeidet og for bygging.

På E39 Kristiansand vest – Mandal Øst er AF nå så smått 
i gang med opprigging og forberedende arbeider. Uansett 
om vi får noe arbeid for dem eller ikke så er det bra for 
markedssituasjonen i området at et anleggsprosjekt til 
over 4 milliarder kroner er i gang!

Høsten 2018 var svært hektisk for markedsavdelingen, 
med bra tilgang til prosjekter å regne på. Trenden i 
markedet har gått mot flere og større totalentrepriser, 
noe som krever vesentlig mer ressurser i tilbudsfasen enn 
tradisjonelle utførelsesentrepriser. For å hjelpe til med 
dette har vi vært så heldige å få med oss Teis Risnes i 
markedsavdelingen som har kommet tilbake til TT etter et 
opphold hos teknisk etat i Lyngdal Kommune.

Totalt leverte vi tilbud for cirka 650 millioner kr i løpet 
av årets siste måneder. Dette gjelder alt fra veiprosjekter 
og opparbeidelse av store industriområder til 
grunnarbeider for bygg og boligområder.  En del av disse 
er jobber som det drøyer litt ut med en avklaring, noe som 
gjør det vanskelig å vite hvor hardt man skal gå inn for 
andre prosjekter. 

Men det ser uansett ut til at tilgangen på jobb gjennom 
vinteren blir bedre enn på lenge og utfallet på de 
prosjektene vi i skrivende stund venter avklaring på vil 
avgjøre om det blir hektisk eller veldig hektisk fremover.

Eirik Spiling
Markedssjef

Lyse utsikter
Etter flere år hvor vi har ventet og 
ventet på de store veiutbyggingene, 
har endelig prosjektene kommet i 
gang i vårt nærområde. 

Marked

«Trenden i markedet har gått mot 
flere og større totalentrepriser, noe 
som krever vesentlig mer ressurser 

i tilbudsfasen enn tradisjonelle 
utførelsesentrepriser.»
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Men hva handler dette egentlig om for vår 
del? Å ha de beste maskinene, den nyeste 
teknologien, den beste arbeidsmetoden? 
Alt dette er viktige forutsetninger, men 
langt fra den viktigste. Felles for disse 
faktorene er at de alle er mulige å kopiere. 
Våre konkurrenter kan skaffe seg de samme 
maskinene og den samme teknologien 
- og vips, så er fortrinnet borte. Nei, den 
viktigste ressursen en bedrift har, er den 
menneskelige. På «nynorsk» kalt Human 
Resource. Og vår evne til stadig forbedring, 
er det som skaper et konkurransefortrinn 
for bedriften og en trygg og attraktiv 
arbeidsplass for oss alle.

Men forbedring fordrer endringer. Vi 
mennesker er gjerne både eventyrlystne og 
trygghetssøkende på én og samme tid. Det 
gjør at vi gjerne applauderer endringer - 
men aller helst de som ikke innbefatter at vi 
selv må endre oss. For endringer innebærer 
oftest to ting; usikkerhet og læring - og det 
er de fleste av oss bare sånn passe dus med.

En god kur mot usikkerhet er informasjon. 
Rett informasjon til rett tid, kommunisert 
på en god måte. En oppgave som er 
enkel å forstå, men litt mer utfordrende å 
gjennomføre. Med nærmere 300 TT-ansatte, 
til daglig spredd over et stort geografisk 
område, er god informasjonsflyt en tøff 
oppgave. Nytt av året er TT’s Nyhetsbrev. 
Dette inneholder informasjon fra ledelse 
og administrasjon, i samarbeid med våre 
tillitsvalgte. Håpet er at dette skal bidra 
til bedre flyt av nyttig og interessant 
informasjon til alle ansatte.

Vi har for lengst måttet innse at 
anleggsbransjen stiller stadig strengere krav 
til kompetanse. Mye av denne kompetansen 
må sertifiseres og dokumenteres, men først 
skal den læres. Vi vet at lange kursdager kan 
være en prøvelse for rastløse kropper bygget 
for action. Derfor stiller vi krav til innhold 
og effektivitet ved valg av leverandører 
til våre kurs, og tilrettelegger gjerne for 
alternative læringsformer der dette er mulig. 

Våre interne kurs har i stor grad gått over til 
interaktiv og nettbasert læring for å gjøre 
kunnskapen lett tilgjengelig.

Som TT`s slagord sier: «Dersom terrenget 
ikke stemmer med kartet, påtar vi oss å 
forandre terrenget.» Og det gjør vi, selv 
med relativt store endringer i både marked, 
teknologi og diverse lovgivning. Dette sier 
noe om oss som arbeider her, og kulturen 
vi er sammen om. Vi tør å lære – og vi tåler 
endringer.

Jeg er oppriktig stolt av å være HR-leder 
i TT. Én av mine viktigste oppgaver er å 
legge til rette for trivsel, og vi trives absolutt 
best når vi opplever å være kompetente 
til å utføre våre arbeidsoppgaver – i et 
trygt og godt miljø. Det er først da vi gjør 
naturlovenes matematikk til skamme, og 
sørger for at én pluss én blir tre.

Isabell Frodesen
HR-leder

Når én 
pluss én 
blir tre

De lærde strides om så mangt, men én ting synes de å være enige om: 
«Det eneste varige konkurransefortrinn er evnen til stadig forbedring.»

Personell
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På bygda ble det pratet om at hadde du fått jobb 
i TT var du heldig. Gjengen der var dyktige i alt de 
foretok seg og det var en trygg bedrift å jobbe i. 
Selv om jeg bare hadde sommerjobb syntes jeg 
også at det var sabla stas å kunne si at jeg jobbet 
i TT.

Siden jeg har vært i TT Anlegg i mange år synes 
jeg kanskje det er ekstra viktig å jobbe for at vi 
har en god kultur i firmaet både når det gjelder 
arbeidsmoral, kvalitet og ikke minst sikkerhet. Tror 
nødvendigvis ikke TT-kulturen er helt borte men 
det krever kontinuerlig arbeid for å ta vare på den. 
Ønsker jo ikke at vi går bakover i tid, spesielt med 
tanke på HMS. Det går mange gode historier om 
hvordan vi gjorde ting før og heldigvis ler vi litt av 
det og tenker på hvor utenkelig det hadde vært i 
dag. Jeg tenker på at vi må jobbe for TT-kulturen 
som gikk på:

→ Inkludere alle og gjøre hverandre gode
→ Stolthet over det arbeidet som blir levert
→ En enorm kreativitet og å være løsningsorientert 
→ Å være en målestokk for store og små        
  entreprenører i nærmiljøet

For en tid tilbake hadde vi besøk av Odd Sevland 
på verneombud samling. For dere som ikke 
kjenner Odd er det en kar som reiser rundt og 
forteller sin historie fra han jobbet på Sørlandets 
sikkerhetssenter. Midt i en øvelse ble han sterkt 
forbrent og var nær ved å omkomme.

Odd gav oss mange ting å tenke på, uansett 
hvilken funksjon vi har i TT Anlegg. I bunn og 
grunn ligger ansvaret for vår sikkerhet i de valg 
vi gjør hver dag. Systemene våre er gode, det 
har blitt bekreftet i mange sammenhenger, men 
hvor flinke er vi til å følge våre retningslinjer og 
ikke ta unødige snarveier. Tar vi snarveier er vi 
på vei til å skape en ukultur som før eller siden 

fører til en ulykke. Aksepterer våre arbeidsledere 
snarveier er vi enda mer ute å kjøre. Alle dere som 
har en ledende stilling i TT Anlegg er de største 
kulturbærerne for hvordan vi forholder oss til 
sikkerhet i hverdagen og hvordan vi kan finne 
tilbake til den gode TT kulturen. Håper dere tenker 
litt på det.

Da jeg begynte med sommerjobb i TT var det 
ofte Harald Bjørnestøl jeg gikk til for å få noe å 
gjøre, for spurte jeg pappa ble jeg satt til å feie 
eller rydde. Har jo skjønt at det er viktig med 
ryddighet og orden men Harald hadde alltid 
noe mer spennende å by på. Harald var en av 
mange som er en del av den gode TT kulturen. 
Jeg ble inkludert i hans arbeid og gitt spennende 
oppgaver. Ikke minst var hans løsninger på 
verkstedet til tider meget kreative og løsningene 
virket. Han var en målestokk for mange på kvalitet 
og ikke minst på arbeidsmoral. Til tross for hans 
sykdom holdt han på helt til han gikk av med 
pensjon. 

Nå som vi har ansatt mange nye er det viktig 
at vi viser dem og de som eventuelt har glemt 
den, vår TT kultur som Harald og så mange andre 
har vært med på å bygge opp.  Tror vi har god 
mulighet til å lykkes for jeg hører stadig gode 
eksempler ute fra de anleggene jeg er innom, og vi 
får stadig oftere uoppfordret skryt fra de som blir 
berørt av vårt arbeid.  

Vi har mange ganger bevist at vi er et 
meget dyktig firma sammenlignet med våre 
konkurrenter. I tillegg er vi så heldige at vi 
ser forbedringsmuligheter på noen områder, 
inkludert HMS. Klarer vi å gjøre noe med 
forbedringsmulighetene vil TT-kulturen fortsatt 
være i trygge hender.  

Øyvind Ugland
HMS/KS leder

TT-kulturen

HMS

Helt fra jeg hadde min første sommerjobb i TT som 14-15 åring, 
har jeg fått høre om en spesiell TT-Kultur.

Harald Bjørnestøl koker kaffe på eksosen på 1960-tallet
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Avdeling Kristiansand

Året vi har lagt bak oss har vært hektisk og 
krevende, med store og små prosjekter på 
strekningen Søgne til Arendal, og et stykke 
innover i landet. Etter noen magre år med 
relativt lav aktivitet i distriktet, tok det av 
allerede i januar og siden fortsatte det 
bare oppover. 

Av større prosjekter vi gjennomførte 
i fjor kan nevnes en krevende VA-
rehabilitering i et boligområde på Tromøya 
utenfor Arendal. VA-anlegget skulle være 
i full drift til enhver tid og kombinasjonen 
av tilgang til hver bolig for beboere, 
sprengning i nesten alle grøfter og en kald 
og snørik vinter gjorde sitt til at flere fikk 
grå hår i hodet. 

På Sangereidåsen i Lillesand har TT 
Eiendom utviklet et stort boligområde 

med totalt ca 100 boenheter, og vi er 
allerede ferdig med grunnarbeidene 
på de 40 første enhetene inkludert en 
større rundkjøring på FV420 og har utført 
grunnarbeidene på en barnehagetomt. 
Totalt er det sprengt over 100.000 m3 fjell 
på området, og det var det naturligvis 
ikke alle naboene som satte like stor pris 
på. Heldigvis er de aller fleste nå veldig 
fornøyd.

På Benestad i Randesund øst for 
Kristiansand har vi utført grunnarbeidene 
for de første 65 boenhetene av det som 
etter planen skal bli ca 2.000 boenheter, 
inkludert ferdige overflater, ny gang- og 
sykkelsti og hovedstrekkene for VA inn 
til feltet. Sykkelsti og VA flyter for øvrig 
på overflaten av en 20 m dyp myr, så her 

ligger det timesvis med tankevirksomhet 
og godt håndverk bak. 

Etter nesten 3 års anleggsdrift 
ferdigstilte vi første fase av 
datalagringsparken på Støleheia. På 
den 100 mål store tomta har vi flyttet ca 
110.000 m3 avgravings- og myrmasser, 
sprengt og flyttet ca 235.000 m3 fjell, utført 
grunnarbeider for tre bygg og to trafoer 
og lagt ca 300.000 m trekkerør innstøpt 
i betong i grunnen. Dette er likevel bare 
småtteri i forhold til den store planen som 
omfatter 3.000 mål, og vi håper derfor at vi 
blir med videre i dette prosjektet når neste 
fase forhåpentligvis starter våren 2019.

Ellers har vi bygd deponier for 
forurensede masser både i Lillesand og 
på Støleheia, utført grunnarbeidene for et 

Da har vi forhåpentligvis ristet av oss juleribba og er 
godt i gang med arbeidet etter en særdeles velfortjent ferie.

Hektisk i Kristiansand
F.v. Prosjektleder Arild Kristiansen, prosjektleder Rune Røysland, distriktleder Espen Hille, prosjektleder Kristen Homme, stikker Ole Ivar Vik.
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nytt OBS Bygg på 8.000 m2 i Sørlandsparken, 
utført grunnarbeider for leilighetsbygg på 
Lumber og i Bryggelia i Vågsbygd, utført VA- 
og grunnarbeidsjobber i Vennesla, jobbet på 
et jernbaneprosjekt i Larvik samt en rekke 
mindre prosjekter i Kristiansand og omegn. 
Totalt har vi sysselsatt ca 100 egne og innleide 
gjennom hele året.

TT Anlegg kjøpte også BGB (Birkeland 
Grunn og Betong) på høstparten og 
hele deres portefølje, både prosjekter, 
mannskap og maskiner styres nå i stor 
grad fra Kristansand. Vi fikk dermed 10 nye 
medarbeidere og håper disse etter hvert vil 
føle seg som som en viktig del av 
TT Anlegg.

Alt dette hadde ikke vært mulig uten 
dedikerte medarbeidere i alle ledd, og jeg 

får stadig tilbakemeldinger på at vi er meget 
godt ansett i markedet og blir oppfattet 
som dyktige, grundige og ikke minst enkle 
å forholde seg til. Mange byggherrer er 
imponert over stå-på-viljen og ikke minst den 
ekspeditte holdningen de blir møtt med ute i 
prosjektene. 
Grunnen til at vi lykkes med dette tror jeg ligger 
hos hver og en av de ansatte som har kvalitet 
og yrkesstolthet som en grunnleggende 
del av arbeidshverdagen sin. At vi av og til 
utfører litt mer enn hva vi blir betalt for, og 
at prosjektleder/formann kan bli litt grinete 
av det, får så være. En fornøyd kunde som 
forteller dette videre eller kommer tilbake med 
nye jobber er mer verd i det lange løp etter min 
mening. Og ikke minst gjør det meg, som leder 
av flokken, ydmyk og stolt av å jobbe i TT.

Veien videre? Vi tar med oss en del av de 
nevnte prosjektene videre utover våren, og slik 
det ser ut nå er det mye som tyder på at vi går 
en travel fremtid i møte. For TT ligger det jo en 
del store prosjekter på beddingen, bl.a innen 
veibygging, men jeg anser det som vel så viktig 
å befeste posisjonen vi har i lokalmarkedet, 
og at vi fortsatt blir synlige her fremover. I 
skrivende stund er det mange baller i lufta, og 
en del av disse vil forhåpentligvis gi seg utslag 
i interessante jobber fremover.

Takk for innsatsen så langt og lykke til videre 
utover våren!

Espen Hille
Distriktsleder Kristiansand

Hei Espen og co. 
Hærligfred for noen flotte mennesker og for en 
fantastisk service vi har fått av dere. Det var flere 
som fikk en tåre i øyekroken da dere kom med en 
gravemaskin og hjalp oss så mye. Vi setter utrolig stor 
pris på det og vi ble faktisk ferdig på lørdagen.

Tusen hjertelig takk til deg og guttene som leverte.
Hilsen oss i Kutterveien

Hei Rune og TT-anlegg AS. 
Først og fremst; tusen takk for veldig informativt skriv i 
postkassen hva gjelder fremdriften for Sangereidåsen. 
Jeg regner med dere har fått litt pepper gjennom 
karrieren her oppe, så derfor tenkte jeg å gi dere 
litt skryt! Jeg syns dere har vært veldig gode på 
informasjon underveis og holdt dere til det dere har 
informert om. Vi i vår husstand syns hele prosessen har 
vært positiv til tross for en del ekstra støy, men sånt må 
man regne med når et så stort område skal planeres. 
Vil også trekke frem at dere har vært utrolig gode på å 
snu skilter på fartsgrensene som er satt opp når dere 
avslutter for dagen/helgen. Det er det jammen ikke 
mange entreprenører som tar seg tid til. Når dere er 
så gode på informasjon slik at vi som bor her føler oss 
sett, er toleransegrensen desto høyere hva gjelder støy. 
Syns det var verdt å få sagt.

Mvh beboer i Engekjerr

Hektisk i Kristiansand
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Avdelingen består av 14 ansatte, inkludert 
to lærlinger med fagretning automatikk. 
Rune Ugland leder avdelingen og forteller 
om stor teknikkinteresse blant de ansatte.

- Vi er en gjeng med varierte bakgrunner. 
Vi har tømrere, automatikere, landmålere, 
elektrikere, bilmekanikere og en 
sivilagronom blant oss. Fellesnevneren 
er at de fleste er over gjennomsnittet 
interessert i teknikk, forteller Rune. 

Kort oppsummert skal Plan og 
Geomatikk sørge for at alt som bygges 
blir plassert på riktig plass i terrenget og 
dernest dokumentere dette. Tidligere måtte 

mesteparten av jobben gjøres ute, men 
etter hvert som kravene til dokumentasjon 
har blitt høyere, tilbringer kollegene 
mer og mer av arbeidstiden sin foran 
PC’en. Ettersom en stadig større andel av 
maskinparken i TT er utstyrt med et GPS-
basert maskinstyringssystem, ligger all 
innmålingsdata ute på anlegg bare et par 
tastetrykk unna.

Rune er utdannet byggingeniør, og selv 
om han leder avdelingen, hender det også 
at han må ta på seg andre oppdrag.

- Siden høsten 2017 har jeg i tillegg 
vært stikningsleder på Songa. Vi er litt 

underbemannet så da er det bare å brette 
opp ermene, sier han.

For å rekruttere flinke folk til Plan og 
Geomatikk har de presentert seg på 
Fagskolen i Kristiansand og holder tett 
kontakt med dem.

- På Fagskolen finner vi gjerne folk 
som har erfaring fra bransjen, men som 
omskolerer seg – gjerne på grunn av 
interessen for teknikkfaget, mener Rune.

Ola Torgeir Bue følger blant annet opp 
lærlingene i avdelingen, men har også 
ansvaret for drift og vedlikehold av utstyr. 

-Vi har 150 ulike maskiner med 

Avdeling med teknikkinteresse
Etter at Vegvesenet for noen år siden satte høyere krav til dokumentasjon 
har hverdagen i Plan og Geomatikkavdelingen i TT Anlegg endret seg.

Geomatikk

Rune Ugland og Ola Torgeir Bue i Mandal

Tekst og foto: Hege Aasgaard



15

Avdeling med teknikkinteresse
maskinstyring som ligger innunder 
avdelingen. Dessuten har vi IT-support 
for hele firmaet, samt noen av våre 
samarbeidspartnere, forteller Ola Torgeir.

INVESTERING I UTSTYR
For et par år siden investerte avdelingen 
i en liten båt med multistråle ekkolodd 
utstyr. 

- Vi hadde et oppdrag i Mannflåvann 
ved Stredefjellet, der vi skulle legge ut 
en ny veifylling i vannkanten. Da krevde 
Vegvesenet at vi måtte dokumentere 
hvordan veifyllingen så ut under vannflaten. 

Dermed gikk vi til innkjøp av en liten båt til 
cirka 20 tusen og utstyr for over en million 
kroner, sier Rune.

Båten ble brukt til kartlegging av 
sjøbunnen før og etter inngrep. Etterhvert 
har det blitt flere lignende oppdrag, blant 
annet på Strømsvika, Nissevann og elva på 
Feda.

Det er Arild Valand som tar seg av 
arbeidet med ekkoloddbåten.

- Det er få som har denne type utstyr på 
en så liten båt. Det innebærer at vi kan være 
veldig fleksible, samtidig som vi blir veldig 
sårbare for uvær. Utstyret er det samme som 

brukes i offshore industrien for kartlegging, 
men da på store båter, forteller Arild. 

For å demonstrere systemet tok Rune, Ola 
Torgeir og Arild med seg båten og utstyret ned 
til Mandalselva og sjøsatte farkosten utenfor 
Buen Kulturhus. Etter litt finjusteringer 
av utstyret kjørte Arild noen runder rundt 
installasjonen Rogna ute i elva.

Utstyret måler 512 punkt i sekundet, så 
informasjonen blir svært nøyaktig og blir 
brukt til å lage en 3D modell av terrenget. 

- Arbeidet med ekkoloddet er spennende. 
Det kan måle ned til 250 meters dybde. Nå får 
vi se hva vi finner i Mandalselva, smiler Arild.

Arild Valand ute i ekko-lodd båten

3D-bilde av havbunen



16 / TT ANLEGG / 2019

Fjellavdelingen

Avdelingen har dessuten tre mekanikere 
med spesialkompetanse på større 
overhalingsjobber som disponerer tre fullt 
utstyrte servicevogner og eget verksted, 
samt en egen opplæringsleder som tar seg 
av alle lærlinger og kontroll av utstyr. 

For å holde kontroll på alle salver 
og sprengningsarbeider brukes 
programmer som Blastmanager og 
Ncvib. Når det gjelder Blastmanager har 
TT vært en samarbeidspartner rundt 
videreutviklingen av programvaren 
gjennom flere år.

Fjellavdelingen har sin base i Mandal, 
men har ingen geografiske begrensninger 
når det er fjell som skal flyttes.

 -Vi har hatt oppdrag fra Hammerfest 
i nord til Lindesnes i sør, Bergen i vest 
og Kongsvinger i Øst. Oppdrag er utført 
sammen med blant annet Hæhre, 
Stangeland Maskin, Veidekke, Skanska, 
forteller leder Ståle Fyksen.

INGEN JOBB ER FOR LITEN
Jobbene spenner fra å sette en bolt 
bak en garasje til å sprenge ut for større 
steinfyllingsdammer. Ingen jobb er for 
liten, heller ikke for stor. TT Pukk er 
også en viktig oppdragsgiver med en 
rekke steinbrudd som Fjellavdelingen er 
involvert i driften av.

 - Årlig sprenger vi ut mellom en og to 
millioner kubikk med fast fjell, sier Ståle.

Fjellsikring er også en viktig del av 
avdelingens hverdag, og de har til enhver 
tid ett til to lag som holder på med 
sikring ute på anlegg. Avdelingen er også 
representert i flere utvalg og komiteer for 

Maskinentreprenørenes Forbund og Norsk 
Forening for Fjellsprengningsteknikk. 
Det blir holdt flere samlinger i året med 
kursvirksomhet, diskusjoner og deling av 
info.

 - Vi har hatt mange sosiale samlinger og 
studieturer til blant annet USA, Tsjekkia og 
Tyskland, forteller Ståle.

HINDRE SKADER
På Amalienborg i Kristiansand er det bra 
med liv på det lille arealet der Skanska 
skal bygge boliger. TT Anlegg har 
grunnarbeidene og sprengningsjobben 
startet i midten av oktober. Åsmund 
Rygnestad er bergsprenger på prosjektet 
og han forteller at den viktigste oppgaven 
er å hindre skade på folk og omgivelser. 

 -Dette er et av de mer krevende 
prosjektene vi har hatt på lenge. Det 
er komplisert, med biltrafikk, gang- og 
sykkelsti, naboer og bygninger vi må ta 
hensyn til, og alt er veldig tett på, sier han.

Jobben omfatter 6.800 kubikk med fast 
fjell som skal bort. Det er hittil brukt ca 
3,5 tonn med sprengstoff, 1500 tennere 
og 4000 bormeter inkludert kontur. 
Før oppstart ble Åsmund enig med 
prosjektleder og formann på byggeplassen 
om hvordan de skulle forholde seg til 
risiko.

 - Vi har en stor trafostasjon rett bak her, 
et bolighus 8 meter unna på en den siden 
og en nyoppført boligblokk på den siden. 
Siden vi skulle sprenge ned 8 meter ble 
vi enige om å dele pallen og sprenge i to 
omganger for å minske belastningen på 
omgivelsene, sier Åsmund og peker rundt 

Fjellavdelingen i TT Anlegg består av 35 personer, 20 små 
og store borerigger, fem permanente sprengstofflagre, 30 
vibrasjonsmålere og tonnevis med borstål og sikringsbolter. 

Einar Bransdal Haugland, 
Ståle Fyksen og 
Åsmund Rygnestad
på Amalienborg.

Når fjell 
skal flyttes
Tekst og foto: Hege Aasgaard
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seg i alle retninger.
Av samme grunn legges to lag med 

matter på alle salvene.
 - Her bygges det på hele gropa og det 

skal selvsagt være trygt for folk som går 
forbi og for de som jobber på plassen. Vi 
dekker oss rett og slett ut av problemene, 
sier han.

STORT PRESS
Det er flere restriksjoner på Amalienborg. 
Vibrasjonskravene er strenge, spesielt på 
trafoen. 

 - Vi har plassert ut tre målere rundt 
byggegropa for å sikre at vi ikke skader 
bygg og installasjoner. Vi har jobbet mye 
med å få nok plass til salvene. Det har 
vært kronglete kan du si. Vi må unngå å 
skyte mot den nærmeste boligblokken 
der folk nylig har flyttet inn. Ladningene i 
prosjektet kan lett sprute opp til 250 – 300 
meter. Det må vi selvsagt unngå.

- Hvis man ikke vet hva man driver med 
i forhold til sprengning kan det fort gå 
veldig galt, skyter Ståle inn.

Det ligger et stort press på bergsprenger 
på denne type oppdrag. I tillegg til 
fokus på sikkerhet og omgivelser, skal 
fremdriftsplanen i prosjektet holdes. 
Siden steinen skal lastes opp og fraktes 
til lekterkai, er jo alltid størrelsen på 
utsprengt stein et tema. 

- På Amalienborg har heldigvis fjellet 
vært med oss i forhold til å få grei størrelse 
på steinen, til tross for at vi driver med 
forsiktig sprengning. Vi lå lenge bak 
fremdriftsplanen på grunn av de valgene 
vi tok i forhold til sikkerhet, men tok 
heldigvis dette igjen på slutten, avslutter 
Åsmund før han tar dynamittkassa på 
ryggen og går ned til neste salve.

«Hvis man ikke vet hva man driver 
med i forhold til sprengning kan 

det fort gå veldig galt»
Ståle Fyksen

Ansatte har følgende
kvalifikasjoner:
→ 24 ADR bevis
→ 7 Lærlinger
→ 25 har fagbrev
→ 14 Bergsprengere
→ 5 Bergsprengningsledere
→ 1 Sikkerhetsrådgiver
→ 1 Bergteknikker
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Høsten 2017 ble TT Anlegg tildelt et stort damrehabiliteringsprosjekt 
på Songadammen sammen med Skanska (JV Skanska – TT 
Anlegg). Prosjektet ligger på Edland i Vinje kommune helt i sør av 
Hardangervidda. Songa-Trolldalen dammer ble bygget i perioden 
1952-1958 og Songadammen var den gang en av Europas største 
steinfyllingsdammer med en kronelengde på 1050m. 

Arbeidet består blant annet av etablering av ny flomvei, ny bro og 
ikke minst forsterkning og plastring av selve dammen. Arbeidene 
startet høsten 2017 og skal være ferdigstilt høsten 2020. Ettersom 
dammen ligger ca 1000 moh er det ikke mulig å arbeide vinterstid 
på grunn av snø. 

Trolldalen Dammer 

Songa

Prosjektet i tall:
→ Avgraving løsmasser: 140.000 m3

→ Avdekking steinbrudd: 75.000 m3

→ Forskaling: 5.500 m2

→ Armering: 68.000 kg
→ Innbygging i støttefylling: 275.000 m3

→ Plastring: 115.000 m3

Høsten 2017 ble TT Anlegg tildelt et stort damrehabiliteringsprosjekt 
på Songadammen sammen med Skanska (JV Skanska – TT Anlegg). 
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Grunnarbeider for nytt lukehus og trappesjakt er godt i gang. 
Her skal vi starte på betongarbeidene våren 2019. Innerst 
på bilde ses åpningen på adkomstunellen til luka, her har 
vi strosset ut i den ene siden for å få plass til nytt lufterør. Vi 
skal i tillegg legge ny drenering og støpe dekke i tunellen.

Driften i steinbruddet går godt og vi har en Cat 374, en Cat 
349 og en Cat 345 til å produsere plastrings- og kronestein. 
Boringen blir utført med en Atlas T35. Vi driver med en 
pallhøyde på 20 m for å få ut en stor andel plastring og 
kronestein.   

Grunnarbeider for ny bro. Her har vi revet den gamle broa og 
bygger ny med spenn på henholdsvis 13 og 17 m. Dette for 
å kunne kjøre med 70 tonn dersom det blir overtopping på 
Songa.

Jan Einar Døvik
Distriktsleder Indre Agder

Når skiftet er slutt kl 20.00 på lørdag, og vi har fri søndag, er det mange muligheter i nærområdet. Vi har kort vei til Gaustatoppen, 
Krossobanen, Vemork, fjellvåken på Møsvatn eller en båttur i Songavannet.     
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Leder for avdelingen, Kurt 
Andersen, viser vei gjennom 
anleggsverksted, lastebilverksted, 
varebilverksted, dekkverksted, 
sveiseverksted, service biler og 
vaskehaller for små og store biler. 
Alt på huset. 21 ansatte sørger for å 
holde unna arbeidsmengden, blant 

dem en lærling på lastebil og tre på anlegg. 
- Vi er godkjent bilverksted og det innebærer selvsagt 

at vi er godkjent for å utføre PKK, altså EU kontroller. 
Vi er dessuten godkjent for å utføre sertifisering på 
anleggsmaskiner og løfteutstyr. Verkstedet styrer også 
småutstyr, fra vibroplater (hoppetusse) til asfaltkuttere og 
pumper, forteller Kurt.

VEDLIKEHOLD OG REPERASJONER
Ute på store anlegg, som for eksempel Songa, har 
verkstedet en person som tar hånd om service, 
reparasjoner og sertifiseringer på stedet. Ellers har de faste 
folk som kjører ut til prosjekter i de forskjellige regionene.

- Vi jobber tett opp mot formenn. Vi er helt avhengig av 
god kommunikasjon med dem og brukere av utstyret for å 
få gjort en bra jobb. Kommer det inn en anleggsmaskin må 
vi vite hva som er galt for å kunne jobbe mer effektivt.

I vinterhalvåret bruker verkstedet mye tid på å 
vedlikeholde og reparere utstyr som skal ut til våren igjen. I 
sommerhalvåret gjør de det samme i forhold til klargjøring 
av dekk til dekkskift. 

 - Ettersom vi er godkjent verksted utfører vi service 
og reparasjoner på alle varebilene våre. Vi tar både EU 
kontroll, skadereparasjoner og generell service. Det blir jo 
mye arbeid når vi har flere hundre biler av ulike slag, og 
totalt skifter vi for eksempel ca 1800 dekk i året med en 
kostnad på ca 4 millioner kroner og bruker ca 120.000 liter 
olje i året med en totalkostnad på ca 3,2 millioner kroner, 
avslutter Kurt. 

Det syder og koker i verkstedlokalene 
hos TT Anlegg på Jåbekk

Et levende 
verksted

Verksted

Fra verkstedet på Jåbekk

Tekst og foto: Hege Aasgaard
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Fra 2012 ble pukkverksdriften skilt ut i 
eget selskap og TT Pukk AS er i dag en 
av de største knuseentreprenørene i 
Norge. Hovedkontoret ligger i Mandal 
og hovedmarkedsområdet er Agder og 
Telemark, men har også oppdrag andre 
steder i landet. TT Pukk knuser masser til 
alle formål, fra vanlige entreprenørmasser 
i ulike fraksjoner til masser med spesielle 
kvalitetskrav, for eksempel tilslag til 
asfalt og betong. Arbeidene utføres 
ute på ulike anlegg, samt i egne eller 
samarbeidspartneres utsalg.

TT Pukk har en moderne maskinpark med 
hovedsakelig nye og effektive maskiner, 
der deler av knuse- og sikteutstyret også er 

hybridmaskiner som kan kjøres på elektrisk 
drift. Bemanningen er svært kompetent og 
stabil, de satser på fremtiden og har derfor 
lærlinger både på ute på verk og på verksted. 

 - Dyktige medarbeidere på alle nivå er 
det aller viktigste vi har i bedriften. Mange 
ligger borte på ulike anlegg og treffes ikke så 
ofte i det daglige. Derfor har vi regelmessige 
samlinger med anledning til å ha det 
hyggelig sammen. I vinter skal hele gruppen 
på tur til Volvo i Eskilstuna og det gleder vi 
oss til, forteller daglig leder John Sveinall.

På grovknuseverket på Jåbekk treffer vi 
formann Bjørn Kåre Heum. Maskinene har 
akkurat stoppet opp og formannen forsøker 
å finne ut hva som er feilen. 

- Dagene er uforutsigbare. Som oftest går 
alt på skinner, men så plutselig stopper det 
opp. Vi har en spennende og krevende jobb 
sånn sett. Når maskinene stopper opp må 
de fikses og som regel finner vi ut av det selv, 
men i blant må vi tilkalle mekaniker. 

Det er ikke overraskende at 
anleggsmaskinene stopper opp. Støv, 
vibrasjoner og slitasje bryter ned utstyret. 
Maskinene er i stor grad datastyrte, men 
jobber helt klart i et krevende og utfordrende 
miljø for elektronikk. 

Bjørn Kåre har jobbet for TT Pukk i fire 
år og har vært rundt på flere forskjellige 
anlegg. Han er fornøyd med den nye 
spindelenknuseren som kom i november i 

Betydelig knuseentreprenør
Terrengtransport AS startet med pukkverksdrift i 1983 og har vokst jevnt siden den gang. 

Ansvarlig for finverket på Jåbekk, Henri Belland.

TT Pukk

Tekst og foto: Hege Aasgaard
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fjor. Den har doblet kapasiteten på kult og 
gjort arbeidsdagene mer effektive. 

- TT Pukk investerer i hybridmaskiner. 
Vi tenker miljø og effektiv utnyttelse. 
Maskinene er dyre å kjøpe, men billigere 
og mer miljøvennlige i bruk. Det blir langt 
færre slanger og mindre oljesøl. Det er bra, 
avslutter formannen som må tilbake til 
maskinene som har stoppet opp.

Nede på finknuseverket treffer vi Henri 
Belland i fint driv. Henri startet som lærling 
i TT Pukk i 2015. Det har vært litt av en reise 
når han i dag sitter som ansvarlig for eget 
verk. 

- Det viktigste i min jobb er å passe på 
at massene er rene og at steinen sorteres 

i riktige hauger, altså at vi lager riktige 
produkter, sier han ivrig i forbifarten.

Finverket på Jåbekk fungerer også som 
utsalgssted. Her kan kunder møte opp eller 
bestille på nett. Per Nøding har ansvar for 
ferdigvare og salg.

 - Jeg veier massene og kan via 
datasystemet legge inn mengder, bestillinger 
og priser som går rett til administrasjonen. 
Så tar de seg av utsendelse av faktura.

Per har trappet noe ned og har fri hver 
fredag, men ser for seg at han blir i TT Pukk 
frem han blir pensjonist. Han har tilpasset 
seg fremtiden og trives svært godt i jobben.

Betydelig knuseentreprenør
Terrengtransport AS startet med pukkverksdrift i 1983 og har vokst jevnt siden den gang. 

Lærling Jonathan Strømme og formann Bjørn Kåre Heum.

 «Rekorden min 
er på 1920 tonn 

finstein på èn dag»
Henri Belland

Nøkkeltall TT Pukk:
→  85 millioner i omsetning i 2017
→  30 ansatte
→  30 knuse/sikteenheter, 40-110 tonn
→  20 gravere og hjullastere, 20-80 tonn
→  2 service lastebiler, eget verksted/lager
→  Eget laboratoriet for prøvetaking og   dokumentasjon av steinmaterialer, 
    dette er også  godkjent for eksternt bruk
→   Er sertifisert av kontrollrådet til mobilknusing av tilslag til asfalt og betong
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Det ryktes at vi ansetter folk fra hele landet, 
så lenge de kommer fra Marnardal og kjenner 
noen i TT Anlegg. 

Idealsituasjonen for oss er en kombinasjon 
av et par store og flere mindre oppdrag, for 
å gi en så jevn arbeidsmengde som mulig. 
For tiden har vi i overkant mange oppdrag 
av mindre størrelse, og dette krever mye 
med hensyn til koordinering og ledelse av 
arbeidet. Når det er sagt har vi klart å holde 
alle folkene i arbeid hele tiden, sommer som 
vinter.

Selv om vi, i hvert fall i TT sammenheng, 
som oftest utfører «små» oppdrag, er det 
ikke desto mindre viktig at vi er tilstede i vårt 
nærmiljø. Vi ønsker naturligvis å være den 
foretrukne leverandøren av grunnarbeid i 
Mandal og omegn, og da er vi overhode ikke 
kresne på størrelse. Lokalmarkedet er, og 
har alltid vært en viktig del av TT Anleggs 
virksomhet, og mange mindre kunder gir oss 
forhåpentligvis et godt rykte som gagner alle 
i TT Anlegg.

Av større oppdrag vi jobber med for 
tiden er grunnarbeid for ny flerbrukshall 
på Frøysland. Kunde er BRG.  Arbeidet 
omfatter utsprengning og planering for ny 
flerbrukshall på Frøysland, VA samt overvann 
med fordrøyningsmagasin, parkeringsplass 
og utomhusarealer inkl. lekeapparater. Dette 
blir etter all sannsynlighet et mer omfattende 
oppdrag grunnet ytre påvirkninger.

Videre har vi kontrakt med Veidekke 
på grunnarbeid for leilighetsbygg i Fritjof 
Nansensvei 8. Arbeidet medfører bl.a 
spunting, utgraving, pukking og VA. Her er 
det en mindre forsinkelse grunnet forurenset 
masse i grunnen.

Mandalsavdelingen var også så heldig å 
vinne anbudet på omlegging og rehabilitering 
av VA grøft på Frøyslandsmoen. Som alle 
liknende prosjekter har denne jobben en 
tendens til å bygge på seg en del grunnet 
forskjellige forhold i grunnen. Jobben kunne 
også kombineres med en boligtomt i området 
hvilket er gunstig.

Mandalskameratene opparbeider for tiden 
ny kunstgressbane i Idrettsparken og har 
valgt TT Anlegg som sin samarbeidspartner. 
Årsaken til dette er først og fremst den 
gode erfaringen MK har med TT Anlegg fra 
tilsvarende baner. Vi ligger litt etter planen her 
da levering av lysfundamenter var utenfor vår 
kontroll.

TT Anlegg ble nylig tildelt en rammeavtale 
med Marnardal Kommune. Kommunen har 
planer om å gjennomføre flere prosjekter i 
nærmeste fremtid. Slike oppdrag er veldig 
gunstig å ha i porteføljen da det ofte strekker 
seg over litt tid.

Til slutt skal nevnes at Mandalsavdelingen 
dette året har hatt i gang ca 70 prosjekter i 
varierende størrelse. Noe vi bør si oss svært 
fornøyd med. I den forbindelse må det rettes 
en takk til de ansatte i avdelingen som står på 
og forstår begrepet «å løfte sammen».

Ketil Egeland
Mandalsavdelingen

Med rot i nærmiljøet
Mandalsavdelingen er litt spesiell i TT Anlegg sammenheng. Vi er en gjeng som tidvis varierer mellom 
25 og 30 personer, og er satt til å ivareta TT Anleggs interesser i vårt opprinnelige kjerneområde.

Mandalsavdelingen
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Sponsing

Vi støtter lokalmiljøet
Fremfor å satse tungt som hovedsponsor på èn aktør, har TT Anlegg valgt å støtte en 
rekke lag og foreninger i vårt nærmiljø, der vi har våre røtter og hvor mange ansatte 
bor. På den måten kommer støtten ofte våre ansatte og deres familier til gode. 

→ Marnardal IL
→ Grindheim IL
→ Bjelland IL
→ Bjelland Skytterlag
→ Laudal Skytterlag
→ Marnar Sykkelklubb
→ Mandal Svømmeklubb
→ Mandal Dykkerklubb
→ Enkelte motorsport utøvere hos NMK Konsmo
→ Mandalskameratene (MK)
→ MHI Håndball
→ Russebiler (for russ har relasjon til ansatt(e) i TT)
→ Lokale lag og foreninger (diverse gevinster til basar o.l.)

Flere av disse foreningene bidrar også 
med aktiviteter som kommer våre ansatte 
til gode. Som eksempel kan vi nevne 
Laudal Skytterlag. De avholder et årlig 
jaktfeltstevne hvor alle i TT kan delta. Her 
samles ivrige jegere for å sjekke hvem som 
er mest treffsikker, lyge litt om fjorårets jakt, 
drikke kaffe og spise grillmat. 

Marnar Sykkelklubb avholder årlig en 
uhøytidelig triatlon som passer for folk 
i alle aldre og kondisjon. Her må vi nok 
motivere litt for at flere TT ansatte stiller 
opp, men det er jo ekstra hyggelig at årets 
vinner var fra TT. Rolf Arthur Aasland gikk 
helt til topps. 

Mandal Dykkerklubb bidrar på en måte 
som gagner både mennesker og livet i 
sjøen. Mye av grunnen til at vi støtter denne 
gjengen, er pga. arbeidet de gjør med å 
rydde havbunnen. Som Sørlandsbedrift 
har vi mange ansatte som ferdes på sjøen 
store deler av året, og vi setter veldig pris på 
ryddejobben dykkerklubben gjør. 

Dette er gode eksempler på organisasjoner som gjør seg god nytte av sponsormidler de mottar. Vi setter stor pris på innsatsen de gjør 
for vårt lokalmiljø, og håper på fortsatt godt samarbeid i årene som kommer! 

Det måtte omskyting til for å avgjøre 3. plassen. 
Avgjørelsen stod mellom Vidar Nilsen og Truls Håland

Rolf Arthur Aasland går seirende i mål i triatlon. 400m 
svømming (250m for damer), 26km sykling og 6 km løping

Rydding av «spøkelsesteiner». 

Etter mange år i toppen gikk Åsmund Rygnestad til slutt av med seieren i TT Anleggs jaktfelt
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Jubilanter 2018

Nils Olav Moseid
60 år

Ottar Nøkland
50 år 

Rolf Arthur Aasland
50 år

Einar Nome
60 år

Trygve Smeland
50 år

Jan Sigbjørn Mydland
50 år

Vidar Skjebstad
60 år

Kurt Adolf Andersen
50 år

Ove Urevatn
50 år

Knut Nome
60 år

Finn Ugland
70 år

Foto: Kay Varpen
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Jubilanter 2018

STÅLE FYKSEN | Alder 51 | Stilling Leder Fjellavdelingen  | Sivilstatus Gift med Lene, 2 voksne barn  | Bosted Øyslebø
Interesser Båtliv og reising. Bor på gård og driver skog  | Anledning Ståle har vært ansatt i TT Anlegg i 25 år

JAN HAUGLAND | Alder 47 år | Stilling Reparatør i Fjellavdelingen | Sivilstatus Gift, 3 barn, 22-19-15 år 
(han mellomste er lærling på verksted hos TT) | Bosted Marnardal | Interesser Jakt, hytteliv, heia og snøscooterkjøring
Anledning: Jan har vært ansatt i TT Anlegg i 25 år

Når Ståle skal se tilbake på 25 år i TT 
Anlegg, handler det mest om menneskene 
han har møtt.
  - Det jeg sitter igjen med er inntrykk 
etter mennesker, ikke oppdrag. Det er 
personlighetene jeg minnes, og de har det 
vært mange av.

Det er spesielt en historie Ståle husker godt.
  - For en del år tilbake tok vi inn 
ungdommer som hadde kommet litt skakt 
ut, mest barnevernsungdom. En dag fikk vi 
inn en ung nordlending som hadde havnet 
på institusjon og trengte arbeidstrening. 
Han dukket opp her med to vakter 
som skulle passe på ham, grunnet noe 
utagerende oppførsel.
En kveld etter jobb dro flere av oss ned på 
Jonas B for å spisse pizza og skravle. De 
fleste hadde bare hoppa ut av kjeldressen. 
Denne karen hadde andre planer og 
kom i hvit dress med vakt. Mens gutta i 

fjellavdelingen snakket om jakt og Volvo, 
var nordlendingen mest opptatt av Puff 
Daddy og hvitt pulver. Det var to forskjellige 
verdener som møttes kan du si.

Gutten var full av selvtillit og rimelig 
fremoverlent av natur.
  - Vi skulle skyte ei maratonsalve i indre 
bygder og etter en god stund med skryting 
og bæring av pukk ble gutten sliten. Han 
ble liggende på pukkhaugen å hive etter 
pusten, men fikk beskjed om at salva 
ikke var ferdig og at han måtte komme 
seg på beina igjen. Da kom det med bred 
nordlandsdialekt: «Æ orka ikkje meir, æ e jo 
bære en liten gut»

Tror nok oppholdet hos oss ble en slags 
realitets orientering på flere plan. Han var 
hos oss noen måneder men var likevel 
svært fornøyd med TT da han reiste nordpå 
igjen, uten vakter.

Før Jan startet i TT Anlegg var han i militæret. 
 - Dette var i 1992 og jeg var i Ingeniørvåpenet der jeg drev med reparasjon 
av anleggsmaskiner. Jeg var ikke typen som satt på brakka på fritiden, så jeg 
kastet meg på det som var av kurs. For å få tillatelse til å ta lastebil-lappen 
måtte jeg ha attest på at det var jobb i vente. Jeg ringte tidligere daglig leder i 
TT Anlegg, Ole Kristian Fyksen og ba ham skrive en attest som sa jeg kunne få 
jobb der etter militærtjenesten, hvis jeg tok lastebil-lappen. Ole Kristian kunne 
love meg attest, men ikke jobb. 

Dermed fikk Jan tatt lastebil-lappen og en rekke andre kurs. 
 - Men så på slutten av perioden i militæret fikk jeg en telefon fra TT Anlegg. De 
lurte på om jeg ville begynne å skru på verkstedet. Det ville jeg jo! Så husker 
jeg godt da jeg skulle signere arbeidskontrakt på kontoret til daglig leder. 
Han ble voldsomt begeistret for CV`en min med alle kursene jeg hadde tatt i 
militæret. Det var stas.
Siden den gang har Jan vært på verkstedet. Først i Marnardal og siden på 
Jåbekk. 
 - Først skrudde jeg på lastebiler, så på anleggsutstyr og borerigger. Nå om 
dagen driver jeg mer med teknisk support og trives veldig godt i jobben min.

HANDLER OM MENNESKER

25 ÅR I VERKSTEDET



28 / TT ANLEGG / 2019

Nyansatte 2018

Geir Dag Andersen
Anleggsarbeider

29 år

Steffen Landås
Fjellarbeider

22 år

Teis Inge Risnes
Kalkulatør

41 år

Kristoffer Liam
Theland Noble

Mekaniker
20 år

Tommy Toft
Maskinfører

31 år

Ole Bjørn Omdal
Sjåfør

47

Kim Backstrøm
Anleggsarbeider

24 år

Lars Nordskog Meinstad
Maskinfører

23 år

Bjørn Egil Stiland
Maskinfører

52 år

Torge Flaath
Boreriggfører

20 år

Anders Moi Næset
Anleggsarbeider

27 år

Absalon Poulsen
Pukkverksoperatør

29 år

Trond Arvid Helleren
Maskinfører

28 år

Daniel Andersstuen
Mekaniker

21 år

Glenn Ivar Meinstad
Maskinfører

29 år

Sindre Skoie
Anleggsarbeider

20 år

Odd Gunnar Erland
Maskinfører

31 år

Carl Tore 
Gjerulfsen Nærebø

Maskinfører
22 år

Dag Thomas Ottebergsen
Boreriggfører

26 år

Per Asle Drageland
Pukkverksoperatør

24 år

Tore Nesland
Pukkverksoperatør

36 år

Kristoffer Strømme
Maskinfører

20 år

Thor Andrè Greibesland
Maskinfører

25 år

Svein Ove Nøkland
Rørlegger

24 år

Kenneth Reinertsen
Anleggsarbeider

30 år

Kristen Homme
Prosjekleder

33 år

Linda Grindland
Laboratoriemedarbeider

47 år

Petter Svennevik
Hedland

Landmåler
24 år

Tina Åsland
HR-Medarbeider

32 år

 Rune Ådnebergli
Sveiser

54 år
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???Nyansatte 2018

Tor Wikne
Maskinfører

42 år

Gunvald Vårdal
Prosjektingeniør

23 år

 Geir Ove Kummeneje
Fjellarbeider

23 år

 Christian Øydna
Mekaniker

22 år

ØYSTEIN DVERSNES
Alder 36 år
Stilling Maskinfører
Sivilstatus Gift, 2 jenter på 5 og 1,5 år
Bosted Lund i Kristiansand

Øystein ble ansatt i TT Anleggs 
Kristiansandsavdeling rett over påske 
2018. Han er for tiden plassert på prosjekt 
Sørlandsparken Øst hvor han trives godt. 
Maskinføreren har tidligere jobbet fire 
år i Kaspar Strømme og nesten 10 år i 
Veidekke. I tillegg har han jobbet med 
sikkerhet på Palmesus og Kick Scene i 
Kristiansand. Interesser var det mer tid til 
tidligere, i følge Øystein.
 - Akkurat nå er det barn og jobb som 
tar opp tiden min. Kona er kokk på 
Værtshuset Pieder Ro og jobber kvelder. 
Vi jobber altså helt motsatt, samtidig som 
hun jobber annenhver helg. Når jeg har 
en ledig stund blir det oppussing på meg, 
vi pusser opp huset på femte året. Det tar 
tid med jobb og små barn, men nå ser vi 
endelig en ende på det.

NYANSATT



30 / TT ANLEGG / 2019

Lærlinger

Vegard Bjerge
Anleggsmaskinførerfaget

ANLEGG

Dan Erik Bjørheim
Anleggsmaskinførerfaget

ANLEGG

Runar Handeland
Anleggsmaskinførerfaget

ANLEGG

Martin Flåt
Fjell- og bergverksfaget

FJELL

Ole Tynes Bringsverd
Fjell- og bergverksfaget

TT PUKK

Gunnar Andrè Henriksen
Storbilmekanikerfaget

VERKSTED

Adrian Haugland
Anleggsmaskinførerfaget

ANLEGG

Jonatan Strømme
Fjell- og bergverksfaget

TT PUKK

Stian Berås Steinsland
Anleggsmaskinførerfaget

ANLEGG

Øyvind Bryggeså
Anleggsmaskinførerfaget

ANLEGG

Andrè Breilid
Fjell- og bergverksfaget

FJELL

Gunnar H. Hægbostad
Fjell- og Bergverksfaget

FJELL

Torjus Flåta
Fjell- og bergverksfaget

TT PUKK

Sivert Fuglesveit
Anleggsmaskin-
mekanikerfaget

VERKSTED

Arnhold Eikild
Anleggsmaskinførerfaget

ANLEGG

Trygve Steinar Eikild
Fjell- og bergverksfaget

FJELL

Ståle Knutsen
Automatiseringsfaget

GEOMATIKK

Mathias Helmersen
Automatiseringsfaget

GEOMATIKK

Tarjei Tempelhaug
Vei- og Anleggsfaget

ANLEGG

Thomas Tveiten
Fjell- og bergverksfaget

 
FJELL

Ørjan Ottesen
Anleggsmaskinførerfaget

ANLEGG

Stian Linjord
Anleggsmaskinførerfaget

ANLEGG

Magnus Sjølingstad Olsen
Anleggsmaskinførerfaget

ANLEGG

Sondre Forgard 19 år 
Fjell- og bergverksfaget

TT PUKK
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Lærlinger

Liker å skape

Navn Beate Kvinen Pettersen
Alder 22 år
Bosted Hægebostad
Fagretningen 
Anleggsmaskinførerfaget

Beate har tre år igjen av læretiden 
som maskinfører. Hun valgte denne 
retningen fordi hun synes det er et 
interessant og spennende yrke. 

- Det er gøy å kjøre maskiner og å 
være med på å skape ting. 

Som en av to kvinnelige maskinførere 
i TT har hun valgt en mannsdominert 
arbeidsplass. Det plager ikke Beate.

 -Jeg synes ikke det er noe problem å 
jobbe i et mannsdominert yrke. Menn 
sier ting som det er og jeg må tåle å 
høre ting på en direkte måte uten å ta 
meg nær av det. For meg er ikke det 
et problem. Jeg synes det er bra at de 

sier ifra og forklarer meg hvordan jeg 
skal gjøre ting, slik at jeg kan få bedre 
kompetanse innen dette yrket. 
Beate er vokst opp på gård i 
Hægebostad og på fritiden hjelper hun 

gjerne til med graving og melking blant 
annet. Hun driver med hest og henger 
med venner, som de fleste andre på sin 
egen alder.

Trives med utfordringer

Navn Arnt Sigurd Christensen
Alder 18 år
Bosted Vigmostad
Fagretning Fjell- og Bergverksfaget

Arnt Sigurd driver med jakt, leirdueskyting og bilkjøring 
på fritiden. Valget av fagretning kom ganske naturlig for 
ham.

 -Det virket spennende med sprengstoff og kjøring 
med rigg i ulendt terreng. Jeg tar det som en utfordring.

Nå er Arnt Sigurd ferdig med skolen og har halvannet 
år igjen av læretiden.

 -Jeg trives veldig godt i Fjellavdelingen. Miljøet er bra 
og sosialt. Jeg liker at vi finner på ting sammen utenfor 
arbeidstiden. 

Når vi treffer den unge lærlingen har han vært 
utplassert i Strømsvika i en liten uke.

 -Dette er en utfordrende arbeidsplass for meg som 
riggfører. Det er bratt og jeg må være observant og 
gå forsiktig frem i terrenget. Den oppgaven jobber jeg 
fremdeles med å mestre.

LÆRLING



Transport

Velvoksen bilpark
Vidar Skjebstad er transportkoordinator i TT Anlegg og har ansvaret for en stadig større 
bilpark som flytter maskiner og utstyr. 
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Velvoksen bilpark
Vidar Skjebstad er transportkoordinator i TT Anlegg og har ansvaret for en stadig større 
bilpark som flytter maskiner og utstyr. 

Jobben gjøres først og fremst for TT 
Anlegg og TT Pukk, men også andre 
kunder som har transportbehov over 
store deler av Sør Norge. Til denne 
bruken har vi nå fire kranbiler fra 50 til 85 
tonnmeter og to tungtrekkere på opptil 
100 tonn i totalvekt. Vi har også nylig 
investert i en kransemi med 50 tonnmeter 
kran og en meget allsidig tralle med 
styring på 2 aksler og 2 meter uttrekk 
og kjørebruer. Denne brukes spesielt til 

flytting av borerigger, skytematter, mindre gravere og annet 
småutstyr.

Videre har vi 19 tre- og fireakslede tippbiler med ulike 
tilhengere og en krokbil m/henger og diverse krokkasser. Disse 
går til daglig på masseflytting rundt på anlegg og på levering 
av pukk og grus for TT Pukk. Med stadig strengere utslippskrav 
kreves mye utskifting av biler, og i disse dager venter vi på 
ytterligere to nye fireakslede tippbiler.

Koordineringen av alle disse kjøretøyene er viktig, slik at vi 
er effektive og unngår mest mulig tomkjøring. Vi bruker derfor 
Trackunit GPS System for å ha oversikt over hvem som er 
disponibel i forhold til kjøring, hvile og arbeidstid. 

Det er også viktig at vi er tilstede når kundene trenger oss, 
også utenom arbeidstid. Vi må alltid være klar med både riktig 
og godkjent utstyr, og våre positive og knallgode sjåfører stiller 
opp uansett vær, 24/7 om behovet er tilstede.

Kransemitransport.

Vidar Skjebstad, 
transportkoordinator

Tungtrekkertransport.



«To anleggsarbeidere skulle sprenge med dynamitt. 
Den en skulle tenne lunta, og den andre skulle rope: 
«Varsku her! Lunta brenn» Da den ene ropte, sprang de i 
dekning, men det kom ikke noe smell. Da sa han som ropte: 
«Tente du ikke lunta?» «Nei, det rakk jeg ikke»
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Administrasjonen har mange og varierte oppgaver. Med omkring 300 
ansatte er det først og fremst dem som skal ivaretas, men vi har også 
oppgaver rettet mot myndighetene og det er et betydelig arbeid. Alle 
våre kunder og leverandører, samt andre samarbeidspartnere krever 
også sitt. Dette fører til at det er mange hensyn som til enhver tid må 
tas.

Vi i TT Anlegg har i mange år vært fremtidsrettet med tanke på 
effektivitet og forenkling. Det har ført til flere omlegginger av interne 
oppgaver, både for oss og de ansatte. Endringene har i korte trekk ført 
til langt mindre manuell håndtering av dokumenter. Våre systemer 
har automatisert mange av våre prosesser som vi utførte manuelt 
for bare noen få år siden. Dette har igjen ført til at vi har behov for 
mer kontrollarbeid enn arbeid med selve dokumenthåndteringen. 
Systemene i dag er smarte, men i mange tilfeller er de ikke smartere 
enn menneskene.

Alle våre ansatte er med på å bidra til at vi alle skal få en enklere 
hverdag. Vi er avhengig av at alle er med på laget for at vi skal få fullt 
utbytte av effektiviseringen. Sammenlignet med flere andre i bransjen 
er vi milevis foran, når det gjelder effektivisering og bruk av skybaserte 
programmer som timelister, bilagshåndtering og kontraktsarbeid.

Vårt mål er til enhver tid å ha systemer som fungerer, ikke bare for 
oss, men først og fremst for alle våre ansatte som bruker disse hver 
eneste dag.

Arnfinn Ramsland
Økonomi

Administrasjonen 

→ Vidar Aukland - Økonomi
→ Erik Bue - Regnskap
→ Tanja Rødland - Lønn
→ Arnfinn Ramsland - Økonomi
→ Else Hansen - Faktura

Administrasjonen 
består av følgende:

Administrasjonen

Vidar Aukland, Arnfinn Ramsland, Else Hansen, Tanja Rødland og Erik Bue.
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Grimstadbedriften ble etablert av Trond 
Pedersen og broren Egil i 1999. 

- Vi startet med to ansatte. Siden den gang 
har PS Anlegg vokst sakte, men sikkert. Stein 
på stein, forteller Trond. 

Firmaet utfører alt innen grunnarbeid. De 
har rammeavtaler både med Grimstad og 
Arendal kommune når det gjelder graving, 
transport og sprenging. 

- Vi gjør det meste. Vi har egne rørleggere, 
skytebaser, borerigger, samt tungtransport 
til flytting av maskiner. Vi har også mange 
oppdrag for teleleverandører, her driver vi 
med blant annet microtrenching. Det er ikke 
så mange i Norge som driver med dette, 
men det er en rask og kostnadseffektiv måte 
og jobbe på. Det er så forutsigbart, du vet 
nøyaktig hva prisen blir, sier Trond.

NYTT BYGG
I august flyttet PS Anlegg fra sine gamle 
lokaler i Østerhus Industriområde, til nye 
flotte lokaler på Vik. Bygget er på ca. 2.500 m² 

over to etasjer. Det er også god plass ute, med 
et asfaltert område på hele 10.000 m². 

– Det er god plass til parkering av biler og 
maskiner. Vi har også svært god lagringsplass, 
stor vaskehall, og verksted med egen 
sveiseavdeling. Det er en helt annen verden 
å være i dette nye bygget miljømessig. Vi 
har god plass, med romslige kontorer og 
møterom, forteller Pedersen.  

I VEKST
For fire år siden kjøpte TT Invest AS seg inn og 
ble medeier av firmaet. 

- Vi har doblet oss de siste årene. 
Oppdragsmengden øker og vi har mye å 
gjøre. Jeg vil si at det delvis skyldes at TT 
Invest er med. Det betyr mye å ha en stor 
og seriøs aktør i ryggen. Vi tør mer nå enn 
før. Samtidig har vi hatt en enorm økning i 
oppdrag fra teleleverandører. 

I fjor høst kjøpte Trond Pedersen ut sin 
bror og sitter nå på de resterende 50 % av 
aksjene. Han er daglig leder i bedriften, men 

må innrømme at han trives aller best ute. Han 
har nå fått med seg begge døtrene sine inn i 
bedriften. Inger Elén og Liv Karine Pedersen 
trives begge godt på sine nye kontorer. 

SYNLIG I LOKALMILJØET
PS Anlegg har blitt en attraktiv arbeidsplass. 
Totalt er det ca. 80 dyktige ansatte, inkludert 
8 lærlinger. 

De merker stor pågang fra folk som ønsker 
jobbe hos dem. Særlig fra Sam Eyde VGS og 
Dahlske VGS i forbindelse med utplasseringer. 

- Det er vi glad for. Å ha elever på 
utplassering er en god måte å finne gode 
lærlinger på. Dessuten er det viktig å ha 
røtter i nærmiljøet. Vi er opptatt av det, og 
av samme grunn har vi sponset et lokalt 
idrettslag med egen fotballbane, PS Anlegg 
Arena. 

Gjengen på Vik går vinteren positivt i møte.
- Vi har nok litt ledig kapasitet, men det kan 

snu veldig raskt, avslutter Trond.

Solid vekst
På Vik utenfor Grimstad ligger det et stort, nytt bygg langs E-18. Her finner du 
PS Anlegg AS, som flyttet inn i nye lokaler i august 2018.

PS Anlegg

Inger Elen Pedersen og Trond Pedersen.

Tekst og foto: Hege Aasgaard
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Polen

Våren 2018 inviterte TT Anlegg alle sine ansatte med følge på tur.
To chartrede fly tok følget på omkring 250 til Polens vakre hovedstad. 
Med base på Sofitel ble det tre dager med sol, sosialt samvær, 
sightseeing og mange gode måltider. Takk for turen!

Warszawa, Polen



38 / TT ANLEGG / 2019

Bas på Agder Anleggssenter, Mjåvann, Thomas Bentsen.

Driftssjef, Ove Urevatn i Mandal

Fo
to

: K
ay

 V
ar

pe
n

Fredrik Hageland, 
maskinfører i 
Strømsvika.

Beate Kvinen Pettersen, lærling Strømsvika.

Fra Agder Anleggssenter, Mjåvann.

TT i bilder

«Dette er min sjette Volvo i denne 
jobben. Jeg har vært like trofast 
til Volvo som til kona, men heldigvis 
har jeg sluppet å bytte henne ut»
Per Nøding, TT Pukk
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www.ttas.no


