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For 2018 landet TT Anlegg på lik omsetning 
som i 2017. Det vil si 410 millioner kroner i 
omsetning begge disse årene. Resultatet i 
2017 var vi veldig fornøyd med da det landet 
på 9,8 % etter skatt. For 2018 ble dette 
redusert til 5,4 %. Noe av grunnen til denne 
reduksjonen var at vi hadde en del prosjekter 
som har gitt tap. 

Om prosjekter går dårlig eller bra så er det 
viktig med evaluering i ettertid – dette er jo 
også noe en setter ekstra stort fokus på når 
en får tapsprosjekter. Er det kalkulert for 
lav pris? Har det oppstått saker som verken 
vi eller byggherre kunne forutse? Har det 
vært for dårlig planlegging og drift fra vår 
side? Har vi valgt feil metode – utstyr – feil 
samarbeidspartnere (underentreprenører/
leverandør)? Eller er mye av problemene 
forårsaket av oppdragsgiver (dårlig/ikke 
gjennomførbar plan – liten forståelse for 
problemstillingene – udugelig byggeleder - 
for sent leverte planer – etc – etc)? 

En sak her er også at det stadig vekk blir 
vanskeligere å forholde seg til aktuelle 
myndigheter. Vi forsøker så godt som 
mulig å leve etter hensikten med lover, 
forskrifter og retningslinjer, men så har 
vi noen oppdragsgivere/etater der de 
ansatte leser grundig for så å ta sin hensikt 
ut av det de leser uten å se på om det 
er etter opprinnelig hensikt (eller med 
andre ord, kommer med noe som ikke 
er gjennomførbart eller fornuftig). Når 
slike situasjoner oppstår er det ikke bare 
vanskelig – det er noen ganger tilnærmet 

umulig å få til fornuftig løsninger. Enkelte 
instanser som f.eks. Fylkesmannen har også 
uakseptable lange saksbehandlingstider. 
Direktoratet for Mineralforvaltning er vel de 
verste i denne sammenhengen med 5 – 6 års 
behandlingstid. En kan vel nesten si at da 
virker ikke systemet på noen som helst måte.

Ut fra blant annet ovennevnte vil vi 
organisere oss litt annerledes for å få så kort 
vei som mulig fra ledelse til de forskjellige 
prosjektene. Det vi i første omgang gjør er 
å fjerne geografiske avdelinger. Vi får da 
direkte vei fra hver enkelt prosjektleder til 
prosjektledergruppa i selskapet. 

Tror ikke omverden vil merke stort til 
denne endringen da vi har de samme 
personene i de samme geografiske 
områdene. 

Ser vi på alle firmaene vi har eierandel i så var 
omsetningen totalt på over 1,25 milliarder i 
2018 med et resultat rett under 6 %.  

«TT konsernet» har over mange år tenkt 
veldig langsiktig og har i dag mange gode 
samarbeidspartnere over hele Sørlandet. I 
tillegg har TT også et godt samarbeid med 
flere andre større firmaer andre steder i 
landet.

På eiendomssiden er det og sikret områder 
som kan gi veldig store verdier i fremtiden 
da TT eier store næringsarealer på Jåbekk 
i Mandal og i Søgne samt er medeier i store 
arealer i Lyngdal, Songdalen og Grimstad.

Tom Eikså
Daglig leder

Spennende tider
Markedet går opp og ned med ujevne mellomrom – vi har lenge 
sett frem til større aktivitet med håp om litt bedre priser. Det 
er nå stor aktivitet, men fremdeles er det krevende å få ønsket 
margin ut av markedet. 
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Drift

Vi har fortsatt noen maskiner i drift på Elverum, Songadammen 
går for fullt, i Kristiansand og omegn ser dere maskiner i 
Håneskrysset og ellers rundt på ulike boligfelt, industritomter 
og andre større/mindre prosjekter. Vi har maskiner for AF 
på E39 Kristiansand – Mandal grense, og hvis alle vedtak og 
tillatelser går i orden, så kommer vi i disse dager til å starte opp 
med bygginga av ny E39 videre frem til Mandal by sammen 
med Hæhre.

Ellers i Mandal er aktiviteten stor med alt fra VA-jobber, 
utvidelse av flere skoler, tomtearbeider og mye annet. 
Strømsvika med eksport av stein går også for fullt.

I indre Agder er det hyttefelter i Åseral og andre små og 
mellomstore prosjekter.

Som dere skjønner er det vanskelig å ferdes i Sør-Norge uten 
å få øye på en TT logo.

Ellers må vi skryte av guttene og jentene som står på hver 
dag, med et stort smil på munnen og en innsats TT Anlegg er 
stolt av.

Ove Urevatn 
Driftsleder

Nå har vi alt kommet langt ut i 2019 og 
aktiviteten er god.  Mange nye maskiner 
er blitt levert i løpet av våren og noen 
nye ansikter dukker også opp rundt om 
på anleggene.
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«Det blir vanskelig å ferdes 
i Sør-Norge uten å få øye  
på en TT Logo»

Synlig  
aktivitet
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Finans

Gjennom årets vinter har vi hatt et betydelig antall ansatte 
i arbeid på egenregiprosjekter. Blant annet er en større 
sprengningsjobb på Jåbekk i Mandal ferdigstilt og TT Pukks 
nye lager- og verkstedbygg vil etter hvert ta form på tomta ved 
siden av det eksisterende næringsbygget. 

Egenregiprosjektene har vært en medvirkende årsak til 
at alle mann har vært i arbeid gjennom vinteren. Uten disse 
hadde det mest sannsynlig vært permitteringer. Men store og 
kostnadskrevende prosjekter som man ikke får betalt for på 
like linje med eksterne prosjekter tærer veldig på konsernets 
likviditet. Gjennom mange år har vi opparbeidet oss solid 
egenkapital til å tåle vintere som denne, men det er begrenset 
hvor lenge man kan holde folk i arbeid uten å få oppgjør for 
arbeid løpende. Egenregiprosjektene vil forhåpentligvis betale 
seg over tid, men utvikling av tomteområder er langsiktig og 
betaling finner ikke sted før en kjøper er på plass. 

Før ferien ble alle regnskapene for 2018 ferdigstilt og 
innlevert til Brønnøysundregistrene. De viser i sum at 
aktiviteten i selskapene vi er engasjert i har sunn drift og går 
godt! I et marked med et voldsomt prispress klarer flesteparten 
likevel å generere overskudd på bunnlinja. Dette er vi 
veldig stolte av! Selv om vi i flere tilfeller konkurrerer om de 
samme jobbene har vi likevel et meget godt samarbeid med 
selskapene vi har eierinteresser i. 

I 2019 har TT Anlegg oppgradert maskinparken ytterligere 
med blant annet flere nye dumpere, en håndfull gravemaskiner 
inkludert en CAT 352 som den største, en hjullaster, samt 2 nye 
traktorer. TT Pukk har investert i både knuseverk, hjullastere, 
gravemaskiner og sikteverk – totalt over 40 millioner kroner 
så langt i 2019. Dette for å møte fremtidig etterspørsel. Nye 
maskiner må finansieres og bankene stiller stadig strengere 
krav til egenkapital, slik som mange privatpersoner også 
merker i forbindelse med privat finansiering av boligkjøp 
eller lignende. Vi har en moderne og verdifull maskinpark og 
gjør løpende en vurdering om det er mest hensiktsmessig å 
reparere eller kjøpe nytt. Stopp i produksjonen er kostbart, så 
også reparasjoner av kostbare anleggsmaskiner.

Lohne Næringstomter er foreløpig på vent grunnet ny E-39 
som nå bygges rett gjennom område. Det er på nåværende 
tidspunkt usikkert når vi kan forvente en løsning eller hva en 
løsning vil bety for oss.

Torkel Tjelland
Finans

Sunn drift Sommeren er på hell og vi ser allerede 
at det har blitt mørkere. Vinteren og 
våren som vi allerede har lagt bak oss 
har hatt mye aktivitet. Vi er veldig godt 
fornøyd med at vi har hatt alle mann i 
arbeid gjennom hele vinteren. Vinteren 
er som alltid en utfordring med tanke 
på oppdragsmengde og bemanning. 

«Selskapene vi  
er engasjerte i har  
sunn drift og går godt»
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Marked

Tidsplanen for E39 Mandal Øst – Mandal By er slik at 
reguleringsplanen for del 1 (E39 + Ny FV455 mellom Lindland 
og Greipsland) forhåpentligvis blir godkjent 5.september 2019 
og at arbeidene starter umiddelbart etter dette. Vi skal ha 
ansvaret for bygging av mesteparten av ny FV455 samt at vi skal 
inn med mannskap og utstyr også der hvor Hæhre har ledelsen.

Reguleringsplan del 2 (Ny FV455 mellom Greipsland og Ime) 
skal etter planen bli godkjent i mars 2020. Her skal det i søndre 
del utføres arkeologiske utgravinger før vi kan komme til så 
det vil nok bli et intensivt arbeid inn mot veiåpning på hele 
prosjektet senhøst 2021.

Videre varsler Nye Veier at de skal ut i markedet med Mandal 
– Lyngdal og mere ganske snart, så det ser fortsatt ut til at vi går 
noen hektiske år med anleggsvirksomhet i møte på Sørlandet.

Det har vært en hektisk vår i markedsavdelingen med mange 
prosjekter å regne på. Noen har vi fått, men det er mange sultne 
entreprenører om beinet så det er fortsatt ikke enkelt å skaffe 
jobb som kan gi oss fortjeneste. Mange prosjekter må regnes og 
mye arbeid må legges ned for å skaffe de rette prosjektene og 
vi har derfor også fått med oss Leif Gaupeland på kalkulasjon. 
Leif har lang erfaring fra anleggsprosjekter både i Implenia og 
hos Br. Thorkildsen og vil styrke vår mulighet til å skaffe de rette 
jobbene.

Nå etter sommerferien er det flere prosjekter som skal 
leveres og vi satser på å hale i land noen flere prosjekter som 
kan gi oss bra med arbeid gjennom vinteren.

Eirik Spilling
Markedssjef

Høy aktivitet Bygging av E39 er i gang for fullt hos AF 
mellom Kristiansand Vest og Mandal 
Øst. Vi er inne med et godt knippe 
mannskap og maskiner, vi skal knuse 
alle massene i linja og skal produsere 
alle kvalitetsmassene som skal inn 
utenfra.
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HR

Det er stor pågang av søkere til både ordinære stillinger og til 
læreplass i bedriften, enten vi har utlyst ledig stilling eller ikke.  
I jobbintervju er det alltid interessant å spørre søkerne om hvorfor 
de ønsker å jobbe nettopp hos oss, og svaret er oftest: «Fordi det er 
en solid bedrift, med godt arbeidsmiljø og bra maskinpark».  
Et par oppfølgingsspørsmål senere er jeg overbevist om at svaret  
er kvalifisert, og ikke bare en innøvd jobbintervju-floskel.

Og det er helt riktig. Vi har alt dette og mer til. Men det er ikke 
alltid sammenheng mellom det å være privilegert og det å være 
fornøyd. Vi mennesker er fiffig skrudd sammen sånn. Vi blir fort vant 
til goder vi har, og kan ende opp med å holde disse godene utenfor 
regnestykket når vi skal gjøre oss opp en mening om hvor tilfredse 
vi egentlig er.

Nå er det mitt soleklare inntrykk at vi TT-ansatte er langt over 
gjennomsnittet fornøyde. Jeg vil likevel benytte anledningen til 
minne om noen flere av godene vi har: 

Vi er heldige som arbeider for en så raus bedrift, og bedriften er 
heldig som har flinke ansatte til å utføre godt kvalitetsarbeid og 
bidra til å skape det gode miljøet vi har. Det er et fint samarbeid, 
som vi alle må ta vare på.

Isabell Frodesen
HR-leder

Vi er fornøyde –  
og med god grunn
At TT er en attraktiv arbeidsplass er det ingen tvil om. 

→ Gode lønnsvilkår
→ God pensjonsordning (5% OTP)
→ Ulykkesforsikring – også mot uhell i fritiden
→ Gruppelivsforsikring
→ Helseforsikring + tilleggsforsikring for rask tilgang til fysikalsk      
    behandling uten henvisning
→ Reiseforsikring – for hele familien (barn opp til 21 år)
→ Telefonordning – inntil 4000,- pr. år
→ Kurs – både lovpålagte og kompetansehevende
→ Rabattordninger hos en rekke leverandører
→ Diverse sosiale arrangement
→ Tur til utlandet hvert tredje år
→ Bedriftshelsetjeneste – for helsekontroll hvert 3. år og  
    ellers oppfølging ved behov 
→ IA-avtale
→ Fri tilgang til privat bruk av bilverksted på Jåbekk
→ Fri tilgang til gratis vask av bil – både på Jåbekk og Dalbo
→ Og ikke minst; framsynte eiere med stor investeringsvilje,  
    som gir lav risiko for permitteringer
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HMS / KS

Det dreier seg om sertifisering iht. ISO 9001 Kvalitetsledelse og 
ISO 14001 Miljøstyring. Vi har jobbet mye med å strukturere 
systemene våre enda mer, samtidig som vi har måtte 
oppgradere oss på ting som manglet for at vi kunne begynne 
prosessen med å sertifisere oss. I skrivende stund har vi 
overlevert våre K/HMS-dokumenter for gjennomgang, og vi 
venter en revisjon nå i tida som denne avisen kommer ut. 

ISO-sertifisering kan virke som et nødvendig onde for at vi 
skal tilfredsstille enda strengere krav i anbudsfasen, men etter 
hvert som vi har jobbet med de ulike oppgavene frem mot 
sertifiseringen, ser vi at prosessen også har vært nyttig.

Vi har alltid klart å kvalifisere oss til de anbud vi leverer, men 
det hender at vi blir slått på målstreken av våre konkurrenter. 
Det kan selvfølgelig være på flere områder enn kvalitet, men 
det gjør at vi prøver å skjerpe oss enda mer til neste gang. ISO 
sertifisering dreier seg mye om nettopp dette. Gode systemer 
for kontinuerlig forbedring.  

Hva vil så dette si for oss som jobber i TT Anlegg?
Selv er jeg ingen lidenskapelig fotballsupporter, men 

begrepene som brukes er de fleste av oss kjent med. Ut fra 
tilbakemeldinger i anbudsfaser og fra byggherrer på vårt arbeid, 
bekreftes det at vi spiller i øverste divisjon når det gjelder 
kvaliteten på de tjenester vi leverer. Men for at vi fremdeles 
skal få lov til å spille sammen med de flinkeste entreprenørene 
i bransjen, må vi nå bevise hva vi er gode for – og bli enda litt 
bedre. 

Et fotballag må ha mål og en strategi som alle på banen er 
kjent med, og som de jobber sammen for å oppnå. På samme 
måte må vi kjenne våre systemer og jobbe sammen for å gjøre 
hverandre gode. Alle må vite hvordan vi skal utføre vårt arbeid 
og hva vi utfører det iht. til.  

Det kan være lett å videreformidle en strategi til 11 spillere, 
som alle er på samme sted og kan øve sammen flere ganger 
i uka. Mer vrient blir det når vi er 310 mann som er spredt fra 
Elverum i nord, Jelsa i vest og Sande i Øst. I tillegg bytter vi 
jevnlig lag (prosjekt) og blir satt sammen med nye lagspillere. 
Derfor vil det kreve en del av våre ledere som fungerer som 
trenere ute i felten. De må sørge for at alle har fått god nok 
opplæring, og er best mulig rustet for å gjøre arbeidet på best 
mulig måte. 

Ikke alle byggherrene kommer til å ha krav om ISO 
sertifisering eller har krav om å følge regler til offentlig 
anskaffelse. Som Tom nevnte på allmannamøtet er det viktig 
at vi gjør oss attraktive slik at de ønsker å bruke oss, eller jobbe 
sammen med oss. Selv om vi langt på vei har en slik posisjon 
allerede, vil ISO sertifisering forhåpentligvis gjøre oss enda litt 
bedre og enda litt mer attraktive. 

Vi har det viktigste på plass allerede. Meget flinke ansatte på 
alle nivå i firmaet.   

Øyvind Ugland
HMS/KS-leder

I øverste divisjon
Fra nyttår vil det bli stilt nye krav 
fra offentlige byggherrer til vår 
kvalitetskontroll. 



  

Historien om Aas og Høiland (AAH) startet allerede 
på 70-tallet, da Johnny Aas og Svein Høiland som 
relativt nyutdannede ingeniører begge jobbet 
som avdelingsledere i Sør Anlegg i Mandal. Som 
nyutdannet ingeniør startet Svein allerede i 1974, 
mens Johnny ble uteksaminert i 1975 og startet 
eventyret i Sør Anlegg i 1977. I 1979 ble Sør Anlegg 
oppkjøpt av Astrup Aubert AS, med Svein og Johnny 
som avdelingsledere. I 1982 ble Astrup Aubert AS og 
Høyer Ellefsen AS slått sammen til storfirmaet Astrup 
Høyer AS, som i dag er Veidekke.

I 1986 ble ville Astrup Høyer legge ned avdelingen i 
Mandal, da de skulle skifte navn til Aker entreprenør, 
og det skulle bli begynnelsen på Aas & Høiland AS. 

1. oktober 1986 kjøpte Johnny og Svein opp 
avdelingen i Mandal. De overtok maskiner og 
materiell, samt alle ansatte. Det ble bygd nytt 
verkstedbygg i Grønnvika i Mandal i 1987, og 
hovedtyngden av oppdragene var i Mandalsområdet. 
AAH bygde blant annet ut boligfeltene Østre 
Skogsfjord, Klevebakken, Ime 3 (infrastruktur), Ime 
1, samt deler av Buråsen. På Vigeland bygde de ut 
Sølvberget boligfelt.

I tillegg til dette var det mye oppdrag for Mandal 
kommune og anbudsjobber med hovedtyngde på VA 
i Mandal, Vigeland og Lyngdal utgjorde en stor del av 
den årlige omsetningen.

TT Anlegg på banen
Johnny og Svein drev firmaet sammen helt frem til 
2005. Da ønsket Svein å trekke seg tilbake for å drive 
med sine to lidenskaper: sauehold og laksefiske. 

Og det er her at historien til Aas og Høiland og TT 
Anlegg flettes sammen. TT Anlegg kjøpte Svein sine 
eierandeler og eier 50% av firmaet. 

I 2016 ble bygningen i Mandal solgt og nye lokaler 
kjøpt i Lyngdal. Hovedmengden av oppdrag flyttet 

seg fra Mandal til Lyngdal etter at Svein trakk 
seg ut. Med Johnny ble det naturlig nok mange 
samarbeidspartnere fra Lyngdalområdet. 

Antall ansatte har ligget jevnt på 12-14 mann helt 
frem til i dag.

AAH består i dag av 14 dyktige ansatte fordelt 
på maskinførere, lastebilsjåfører, bergsprengere, 
bergsprengningsledere, rørleggere, anleggsgartnere, 
en reparatør og en lærling.

Maskinparken består av én borerigg, tre 
lastebiler, to tipphengere, maskintralle, to dumpere, 
traktor med dumperhenger, to hjullastere og 12 
gravemaskiner fra 3,5 til 24 tonn.

For AAH er det en stor trygghet å ha med TT Anlegg 
på laget.  De setter stor pris på kompetansen TT 
Anlegg sitter på og som de har glede av ved behov. 

-Vi har mye kontakt med Kurt Andersen på 
verksted, Rune Ugland på landmåling, Ståle Fyksen 
på sprengning og ikke minst, Ove Urevatn, som alltid 
har en røverhistorie på lager, forteller Rune Aas.

Variert arbeidshverdag
Firmaet driver allsidig, med alt fra VA-anlegg, 
skogsbilveier og båthavner til bolig- og 
hyttefelt. De tar også på seg alt av boring- og 
sprengningsoppdrag.

De har utført flere oppdrag for Mandal, Lyngdal, 
Lindesnes og Farsund kommune. I Lyngdal har 
de blant annet bygd ut Myrbakken og Hagekleiva 
boligfelt. Dette er store boligfelt med henholdsvis 
over 50 og 100 boenheter. AAH har også bygd ut to 
større hyttefelt i Lyngdal, nemlig Hausvik og Gitlevåg. 

AAH drives i dag av to innbarkede lyngdøler, far og 
sønn, Johnny og Rune. De utfører alt av oppdrag, fra 
noen få tusenlapper og opp til 15 millioner kroner. 

Uansett størrelse på prosjekt er slagordet ”Vi 
graver frem det lille ekstra”.

Graver frem 
det lille ekstra
Ingen oppdrag er for store eller små for 
Lyngdals firmaet Aas og Høiland.

Aas og Høiland
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De er to landmålere på prosjektet for å rekke å få med seg alt av info og 
dokumentere det. Det blir mange lange dager, både ute i felt og inne på 
kontoret.

- Jeg jobbet tidligere som forskalingssnekker og kunne aldri ha forestilt 
meg at det å bygge vei skulle være så krevende, sier Ole Ivar med et smil.

Landmålerne startet prosjektjobben med en 3D modell av 
infrastrukturen. De jobber sammen med Sweco, som prosjekterer for 
TT Anlegg. Sweco mottar prosjektet av Statens Vegvesen og leverer 
bearbeidede modeller til TT Anlegg. Disse modellene setter landmålerne 
så ut i live, med kikkert, totalstasjon og GPS.

- Vi legger ut samme data i alle maskinene. Når vi oppdager avvik i 
tegningene må vi dokumentere dette til Sweco så de kan få oppdatert den. 
Min jobb er å passe på at alle til enhver tid har den dataen de trenger og at 
tegningsgrunnlaget alltid er oppdatert, forteller Ole Ivar.

Ole Ivar er involvert i alle fag og det blir ofte mye spørsmål. 
- Samtlige i prosjektet følger godt med og stusser i blant på at noe kan se 

rart ut i forhold til det andre de bygger. Det kan være plassering av sluk og 
sånne ting. Da må jeg få sjekket dette opp og avklare om det kan stemme.

Lærerikt prosjekt
Håneskrysset er et stort prosjekt med mange detaljer.

- Først er det VA-modell, deretter starter vi på veikroppen. Jobben består 
i å dokumentere og levere til Statens Vegvesen etterhvert som vi bygger. 

Ole Ivar har møtt på noen utfordringer underveis.
- Sweco har hengt litt etter med tegningsgrunnlaget, dermed har vi hatt 

mange maskiner som ikke har fått utført arbeidet sitt. Det har bedret seg, 
men henger noe etter fremdeles.

Det er en hektisk jobb og et lærerikt prosjekt, i følge Ole Ivar.
- Man må lese seg opp og følge med. Det er mange nysgjerrige folk og 

det skjønner jeg jo godt. Det innebærer at jeg må kunne ha et svar til dem.
Landmåleren synes det er spennende med et så stort prosjekt.
- Dette er min største jobb hittil og det er selvsagt veldig gøy. Jeg 

kommer borti mye forskjellig og det er svært lærerikt. Bare det å forholde 
seg til byggherre og underleverandører er god erfaring å ta med videre.  
Jeg trives godt med lange dager i Håneskrysset.

Prosjekt med mange detaljer I prosjekt Håneskrysset er landmåler  
Ole Ivar Vik travelt opptatt med å  
oppdatere dokumentasjon.

Tekst: Hege Aasgaard Foto: Marcel Tiedje

«Jeg jobbet tidligere som 
forskalingssnekker og hadde aldri 
forestilt meg at det skulle være så 
krevende å bygge vei»
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På E39 kommer det en del arbeid som vi skal gjøre sammen 
med Hæhre. Innen fjellsikring har vi også bra med oppdrag. Så 
alt i alt ser det greit ut.

Det er mange som vil begynne hos oss i fjellavdelingen, så 
rekruttering er bare en fornøyelse med mange å velge i. Sondre 
Øksendal har begynt som lærling i fjellavdelingen.

Vi har også en god produksjon av fagarbeidere, til nå i år har 
vi fått fire fagbrev, en bergsprenger og en bergsprengningsleder.

Når det gjelder maskiner byttet vi ut en graver, men satte på 
det gamle boretårnet.

Alle Sandvik riggene er borte. Kanskje er det noen som 
kommer til å savne dem, men vi har fått inn en brukt Atlas T40 
Når det gjelder større overhalinger har vi vært igjennom en 
aktiv periode. Det nærmer seg at vi må begynne å se etter nytt 
utstyr.

Når det gjelder sprengstoff driver vi og tester ut forskjellige 
typer patronert emulsjon som erstatning for dynamitt. Dette 
har vært litt nybrottsarbeid for både leverandør og oss. Noe av 
dette er bra og noe må bli bedre.

En av våre største kunder, TT Pukk, jobber utrettelig for at 
vi skal stille med ferdig knust stein for dem. Dette er jo bare 
hyggelig og i den forbindelse har vi nå begynt å pigge stein 
for dem når dette passer bra. Pukk salvene vil i større grad 
fremover bli skutt med elektroniske tennere da vi mener dette 
gir bedre resultater.

 Vi har hatt en sosial samling og en faglig samling hittil i år. 
Regner med noe sosialt til utover høsten. 

Må bare få takke dere i fjellavdelingen for topp innstilling og 
en god løsningskultur.

Ståle Fyksen
Leder fjellavdeling

God produksjon  
av fagarbeidere
Det ser relativt lyst ut med oppdrag fremover med Sørlandsparken, 
Strømsvika og Mjåvann som det første med mest jobb i. 

«Rekruttering er  
bare en fornøyelse  
med mange å velge i»

Fjellavdelingen
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Birkeland Grunn og Betong (BGB) har hatt kontrakt i Smååasane siden 
2014. Det er et stort område som har bestått av to delfelt. Byggetrinn 
én sto ferdig før TT Anlegg overtok og består av cirka 120 boliger og 
barnehage. Byggetrinn to som TT Anlegg overtok kontrakten på, vil ha 
cirka 200 boliger når det står ferdig. 

- Vi holder nå på med siste delfelt, sier prosjektleder Rune Røyland. 
Det er et område under utvikling og når hele område blir ferdig vil det 

bestå av rundt 500 boliger. Rune overtok prosjektet ved nyttår, men har 
vært med Vidar Flaa, som var daglig leder i BGB, siden i fjor sommer for 
å sette seg inn i arbeidet. 

- Per i dag har vi fem gravere og to dumpere på stedet. Arbeidet 
består av masseflytting og klargjøring for bygging. Mye er gjort i løpet 
av det neste halvannet året, forteller prosjektlederen. 

TT Anlegg har gravd av cirka 120 000 m3 med løsmasser og sprengt 
over 230 000 fm3 med fjell. 

- Det er ingen store utfordringer i prosjektet. Arbeidet har pågått 
så lenge at alt er satt. Vi er veldig glade for å ha fått med oss mange 
nye kolleger fra tidligere BGB som har jobbet i prosjektet helt fra 
begynnelsen av. Jeg må berømme arbeidet til Dagfinn Ravnevann og 
Co. Dagfinn er formann på prosjektet og har god oversikt.

Massene blir håndtert internt. 
- Vi har for tiden inne et knuseverk som knuser massene vi har behov 

for internt på området. På den måten reduserer vi anleggstrafikk 
gjennom eksisterende boligområder, sier Rune. 

Etter planen
Formann Dagfinn Ravnevann er på plass og kan fortelle om en trivelig 
arbeidsplass.

- Jeg er glad for å kunne jobbe så nærme heime, smiler han. -Vi 
holder på med siste delfelt i vår kontrakt nå. Dette er tredje fase av 
byggetrinn to og jeg har nogen lunde kontroll.

Dagfinn sier at det har vært en overgang å komme inn i TT Anlegg. 
Han er vant til å jobbe i et lite firma med 12-14 ansatte.

- Det er mange nye folk å forholde seg til og mange nye navn, men vi 
har blitt godt tatt i mot. TT Anlegg er et seriøst firma og samarbeidet 
med Rune er veldig greit. Jeg må si at han er en flink mann.

Arbeidene har gått etter planen. Vi har et godt samarbeid med 
utbyggerne, som er Hellvik Hus og Vennesla kommune. 

- De er svært løsningsorienterte. Jobben er antatt ferdig i 2020, men 
vi blir nok her noe lenger, avslutter venndølen. 

Masseflytting i Vennesla I Smååsane i Vennesla kommune har TT Anlegg overtatt ansvaret 
for et prosjekt etter oppkjøp av Birkeland Grunn og Betong. 

Tekst: Hege Aasgaard Foto: Marcel Tiedje

«Vi har gravd av cirka 120 000m3 
med løsmasser og sprengt over  
230 000 fm3 med fjell» 



  

Et veltrimmet  
verksted
For å få orden i verkstedet ble det såkalte LEAN systemet innført. 
LEAN ble før første gang satt i system på Toyotas bilfabrikk i Japan 
og nå bidrar det til mer effektivitet og større trivsel i verkstedet på 
Jåbekk.

Verksted

Enkelt forklart betyr 
LEAN en veltrimmet 
produksjon. 
Det handler om 
å avdekke og 
eliminere «sløsing» 
med elementer som 
for eksempel tid og 
materiell.

- Det er rett og 
slett en prosess hvor 
vi er på kontinuerlig 
jakt etter alle mulige 
forbedringer. Både  
store og små, 

forteller verkstedsleder Kurt Andersen.
Verkstedet var i uorden og det skapte irritasjon blant de 

ansatte. Unødvendig tid ble brukt på å lete etter verktøy 
og de ansatte gikk i beina på hverandre. Da Kurt tok 
initiativ til å få satt verkstedet i system viste det seg at de 
ansatte var enig og hadde savnet mer orden.

- LEAN er jo bare sunn fornuft satt i system. Folk er 
forskjellige i forhold til ryddighet og effektivitet, det er 
selvsagt ok, men ikke på jobb. Der må vi kunne sette 
større krav til hverandre. I dag har vi fått til et system som 
alle kan forholde seg til. Verkstedet er delt inn i soner, 
hver sone har sin farge og alt verktøyet blir merket med 
sonefarge, sier Kurt.

Ryddighet er lønnsomt
Etter en del forarbeid og oppstartsmøte i januar var folk 
positive, men litt tilbakeholdne. Kurt sier at det ble viktig 
at de ansatte fikk eierskap til prosjektet. 

- De måtte forstå gangen i dette, bakgrunn og 

årsakssammenheng. Det er jo de som skal drive dette selv.
Alle verkstedets seks soner er involvert. Det ble satt 

milepæler med tidsfrister. Mye handler om de 5 S-ene: 
sortere, systematisere, skinne, standardisere og sikre. 

Det ble satt opp ukemål for å få fart på prosjektet. 
Ryddingen tok mye tid, samtidig oppdaget de at det ble 
enklere å holde det ryddig og rent i de sonene der jobben 
ble prioritert og prosjektet satt i system. 

- Vi startet med å definere flaskehalsene med de 
soneansvarlige. Hva trengtes det av utstyr og nye rutiner 
for å få orden? Vaskerommet ble et svært godt eksempel 
på hvor effektive vi kan være. Tidligere har det vært et 
salig kaos av skittent og rent tøy, men nå er det satt inn 
gode systemer og vi har tilrettelagt for god orden. Der 
sparer vi mye tid og irritasjon.

Verdien av innspill
Koordineringsjobben Kurt skal gjøre som leder krever at 
alle gjør det de skal. Alt henger sammen med alt og alle 
må forstå verdikjeden. Det grunnleggende må være på 
plass. Tidligere løp alle rundt og lette etter utstyr og man 
måtte dobbeltsjekke at bestillinger var satt i system. I dag 
skal alt ha sin plass.

- Jeg synes dette har gått bedre enn forventet. Noen 
soner fungerer selvsagt bedre enn andre, sånn vil det 
alltid være. 

Verkstedet har tavlemøter hver onsdag. Her leveres 
det inn lapper med tips til forbedringer og konstruktive 
tilbakemeldinger. Alle kan komme med forslag og de 
beste innspillene er de som gir stor effekt med lav innsats. 

Hittil er Kurt svært fornøyd.
- Folk har plukket opp dette veldig fort. Det er 

kontinuerlig arbeid, men allerede ser vi mer effektivitet, 
høyere grad av trivsel og bedre HMS rutiner.  
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Tekst: Hege Aasgaard Foto: Marcel Tiedje
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«Det eneste vi tjener penger  
på er at det er stein i  
knuseren og at den går»
Formann Trond Trydal
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Sponsing

29



  

30 / TT ANLEGG / September 2019

Nyansatte 2019

Jubilanter 2019

Andre Bryggeså Omland
Maskinfører 

27 år

Kjetil Tveite
Maskinfører

39 år

Sondre Johnsen
Maskinfører 

22 år

Reidar Grimestad
31.03.59

Oddmund Soteland
Maskinfører 

59 år

Tørres Hansen
Dekkverksted

38 år

Kjell Olav Steinsland
29.04.59

Hallgeir Helland
Maskinfører 

58 år

Dagfinn Ravnevand
Formann

65 år

Mats Isaksen
Maskinfører 

21 år

Tore Foss
FORMANN

53 år

Jens Helle
Formann sveiseverksted 

53 år

Johan Arnt Stangeland 
Melhus

Maskinfører
24 år

Christoffer Høines
Maskinfører 

25 år

Svein Helge Jansen
Maskinfører 

51 år

Trond Vatne Iversen
03.03.69

Grunde Høygilt
Maskinfører 

36 år

Sigve Suggelia
Maskinfører 

22 år

Geir Birger Nilsen
Maskinfører 

51 år

Morten Haraldstad 
Eliassen

Maskinfører 
26 år

Trond Morgan Trydal
Formann pukkverk

47 år

Ernst Rolf Holte
22.04.59

Ingo Gnauck
Rørlegger

48 år

Jon Sandåker
Maskinfører

21 år

Jan Åge Trygsland
Landmåler

32 år

Jarand Grønning
Maskinfører 

25 år
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???Lærlinger 2019

Jan Tore Sunde
Anleggsmaskin-
mekanikerfaget

Øyvind Bryggeså
Anleggsmaskin-

førerfaget

Gunnstein Reiersdal
Anleggsmaskin-

førerfaget

Sondre Forgard
Anleggsmaskin-

førerfaget

Arnt Sigurd Christensen
Fjell- og Bergverksfaget

Jonas Bentsen
Anleggsmaskin-

førerfaget

Ståle Knutsen
Automatiseringsfaget

Gunnar Hægebostad 
Hansen

Fjell- og Bergverksfaget

Vetle Johansen
Anleggsmaskin-

førerfaget

Tarjei Tempelhaug
Vei- og Anleggsfaget

Martin Flåt
Fjell- og Bergverksfaget

Jonas Øksendal
Fjell- og Bergverksfaget

Gunnar André Henriksen
Storbilmekanikerfaget

Jonatan Strømme
Fjell- og Bergverksfaget

Ola Andreas Linjord
Automatiseringsfaget

Runar Handeland
Anleggsmaskin-

førerfaget

Arnold Eikild
Anleggsmaskin-

førerfaget

Torge Flaath
Fjell- og Bergverksfaget

Ørjan Ottesen
Anleggsmaskin- 

førerfaget

Thomas Tveiten
Fjell- og Bergverksfaget

Marius Haraldstad
Anleggsmaskin-

førerfaget

Bernhard Askildsen
Anleggsmaskin-

førerfaget

Kristoffer Ljosland
Anleggsmaskin-
mekanikerfaget
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Lærling

VEGARD BJERGE - LÆRLING
Alder 18 år
Stilling Vigeland
Fagretning Anleggsmaskinførerfaget
Bosted Jakt og motorcross

Digger å grave
Vegard startet som lærling hos oss 1. august i fjor. Det var mye nytt i 
begynnelsen og han støtte naturlig nok på en del utfordringer. Det dukker 
i blant opp vanskeligheter enda, men Vegard stortrives i jobbhverdagen og 
har lært mye nytt.

- Det beste er å grave!
Lærlingen har vært utplassert på ulike prosjekt i Mandalsområdet og er 

per i dag på Jåbekk Øst.
- Her legger vi ned strøm og fiber til brakkeriggen som klargjøres for 

bygging av nye E39. 
Vegard er usikker på hvilket prosjekt han etterhvert skal videre på, men en 

ting er han klar på:
- Jeg satser på at jeg får bli i TT også etter bestått fagprøve!

SIVERT FUGLESTVEIT - LÆRLING
Alder 19 år
Bosted Marnardal
Fagretning Anleggsmaskin-mekanikerfaget
Interesser Kjører rallycross for NMK Konsmo

Trives med fysisk arbeid
Sivert har interessert seg for motorsport og biler siden han var liten. Da han 
fikk sin første bil som 12 åring begynte han å skru for alvor.

- Jeg har en interesse i bunn for å skru og bruke kroppen. Jeg stortrives 
med fysisk arbeid fremfor å sitte foran en PC.

Hva er det beste med jobben?
- Det er utvilsomt å kunne dra ut og fikse ting som haster. Når maskinen 

står stille, jobben har stoppet opp og ting står på spill. Alle venter, da er det 
gøy! Du vet jo aldri hva du kommer til. Hver dag er det noe nytt. Du blir aldri 
helt utlært i denne jobben.

Sivert trives godt i jobben hos TT Anlegg. 
- Jeg har fine kolleger og har et godt forhold til alle sammen. Drømmen er 

å kunne fortsette her etter fagprøven. Aller helst som utemekaniker.
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Nyansatt / jubilant

LEIF GAUPELAND - NYANSATT
Alder 50 år
Stilling Kalkulatør
Sivilstatus Enslig, 2 barn
Bosted Vanse

Å treffe på markedsprisen
Leif Gaupeland har tidligere hatt en lang karriere som prosjektleder hos 
Brødrene Torkildsen og var et år innom Hansen Renovasjon på Lista, før han 
ble ansatt som kalkulatør i TT Anlegg 1. mars i år.

- Jeg stortrives her i TT. Det mest interessante i jobben min er å treffe 
på pris. Jo mer man sitter med dette, jo bedre klarer man å treffe på 
markedsprisen. 

Leif bor på et lite småbruk i Vanse.
- På fritiden driver jeg med sauehold. Jeg har bare noen få dyr, men de 

holder vegetasjonen nede der hjemme. Jeg har alltid vært interessert i dyr 
og har jobbet på gård siden jeg var 13 år. Jeg trives godt når jeg kan pusle 
litt på småbruket på fritiden!

SIGMUND BRÅTVEIT - JUBILANT
Alder Fylte 60 år 6. januar
Stilling Mekaniker på varebilverksted
Sivilstatus Gift, 2 barn
Interesser Tur, båt og tid sammen med våre syv barnebarn 

Sigmund er 60 år i år og dermed jubilant! 
Parallelt med at Sørlandsruta bussverksted i Mandal la ned avdelingen, 
bygde TT Anlegg nytt hovedkontor med verksted på Doneheia 138. Sigmund 
søkte dermed hos TT og fikk jobb. Fra 1. april 2011 har han stått på i 
varebilverkstedet.

- Her er det variert og bra arbeid. Arbeidsmiljøet er godt. Det er mange 
positive ting i arbeidshverdagen, men variasjonen i arbeidet er nok 
høydepunktet for meg. Jeg skrur på bilene, fikser skader og lakkerer, i blant 
er jeg ute og sveiser rør, samt lager bend. 

Med allsidige oppgaver og gode kolleger ser jeg for meg å bli her til jeg blir 
pensjonist.
Det er vi i TT Anlegg glad for. Gratulerer med jubileet, Sigmund!
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Tillitsmenn / jaktfelt

Jaktfeltstevne for TT-ansatte har vi nå holdt på med i en årrekke. Det har 
vist seg å være et populært innslag blant de jaktinteresserte og blitt en fast 
tradisjon. Prestisjen ligger høyt hos noen og for resten er det mest moro og 
sosialt samvær som er tingen.  

Årets jaktfeltstevne gikk av stabelen fredag 24. mai. Oppmøtet var 
middels bra med 23 skyttere som deltok. Det var en del av de faste 
deltakerne som dessverre ikke kunne delta i år. Satser på at de er tilbake 
neste gang og at vi får flere deltakere fra vest i distriktet. 

Nivået på skyteferdighetene til de ansatte i TT er veldig bra, så det er 
mange firbeinte som lever farlig til høsten.

Årets vinner var Sverre Usland som for øvrig har vunnet flere ganger 
tidligere. Alf Tore Bringsdal ble nummer to og Åsmund Rygnestad tok 
tredjeplassen. Åsmund har i følge seg selv alltid vært blant topp tre, uten at 
arrangøren har gått gjennom gamle lister og sjekket dette. Ut fra skytingen 
han har vist må vi bare tro at det er meget sannsynlig.

 
Mange takk for en hyggelig kveld!

Øyvind Ugland

Årets lønnsforhandlinger er unnagjort, 
og vi er generelt godt fornøyd med 
lønnstillegget. Men kanskje aller mest 
at det kom på grunnlønn og første trinn 
på ansiennitet slik at alle får et skikkelig 
løft og en reallønns-vekst i år. 

På allmannamøtet som ble avholdt 
i begynnelsen av juni ble Jan Ove 
Hansen gjenvalgt for to nye år. 

Det har vært ett år med forholdsvis 
få saker for tillitsmennene og det pleier 
være ett tegn på at det er nok arbeid. Vi 
håper at det vedvarer.

Jan Ove, Åsmund og Håvar

Åsmund Rygnestad
tillitsvalgt TT Anlegg AS
Stilling: skytebas

Jan Ove Hansen
tillitsvalgt TT Anlegg AS
Stilling: maskinfører

Håvard Skeie Holte
tillitsvalgt TT Anlegg 2 AS
Stilling: maskinfører

Steve Birkeland
tillitsvalgt TT Pukk AS
Stilling: mekaniker

Christer Jåbæk
tillitsvalgt TT Pukk AS
Stilling: knuseverksoperatør

Populært jaktfeltstevne

Nytt fra  
tillitsmennene

35

Fra Pukkverket på Lohne.
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Jobben som sjåfør i TT Anlegg består av både 
interne og eksterne oppdrag. Kurt anslår 
cirka 60% internt i TT systemet og cirka 40% 
eksterne kunder. 

- Vidar informerer etter beste evne, men 
hverdagen blir uforutsigbar uansett. Jeg 
legger gjerne opp en kabal på kvelden, men 
så kommer det som regel inn nye oppdrag 
og kabalen snus på hodet. Ting skjer. Sånn 
er det bare. Et eller annet ryker ute på et 
prosjekt og da må det leveres nytt utstyr 
omgående. 

Kurt trives med den uforutsigbare 
arbeidsdagen. Han veksler på å kjøre 
containere, brakker, båter, knuseverk og 
møbler. 

- Spennet er stort. Det varierer fra et piano 
til et knuseverk som kan veie opp til 13,5 
tonn. Det aller meste skjer innenfor Agder 
fylkene, men det blir noen oppdrag utenfor 
fylkesgrensen også. 

Arbeidshverdagen starter kl. 07.00, men 
man vet aldri helt når den slutter. Det er viktig 
å være fleksibel, og her går det begge veier.

- Det kan bli lange dager, men vi må jo 
forholde oss til arbeidsmiljøbestemmelser og 
kjøre- og hviletid.

Når sola skinner er allting glemt
Kranbilsjåføren setter pris på fleksibilitet i 
arbeidshverdagen.

- Det er viktig å være fleksibel og her går 
det begge veier. Jeg har en multihandikappet 
sønn på 19 år, som går på en internatskole 

i Sandefjord kommune. Vidar har vært 
kjempegod til å tilrettelegge. Jeg får fri når 
han skal hentes hjem til ferier, eller kjøres 
tilbake etter ferier. Den fleksibiliteten setter 
jeg stor pris på!  Jeg passer på å være på 
tilbudssiden og legger inn ekstra innsats 
når Vidar har behov for det. Vi har et godt 
samarbeid og et bra arbeidsmiljø hos oss.

Kurt startet i TT Anlegg 1. november for 15 
år siden. Han mener det beste med jobben 
er den nevnte fleksibiliteten og det at ingen 
dager er like.

- Det kan være en del utfordringer i løpet 
av arbeidsdagen. Man må være sikker på 
underlaget der støttebeina skal settes, ellers 
kan hele bilen velte. Det er også utfordringer 
knyttet til strøm- og telekabler i lufta. Akkurat 
det blir heldigvis bedre etterhvert som de 
blir lagt under bakken, men er likevel ganske 
vanlig enda i gamle byggefelt. Kjører du med 
båt på bilen skal du følge godt med!

En vanlig arbeidsdag består av små og 
store jobber. 

- Småjobber som å ta ut en seilbåt, hente 
en big-bag og levere i en barnehage eller på 
et feriesenter. En større jobb kan være en 
krengeprøve på Umo. Da løfter jeg gjerne 
lodd i flere timer – helt til Veritas er fornøyd.

Med variasjon går man ikke lei. 
- Høst og vinter kan være tøffe. I kulde, 

regn og snø er det ikke alltid like kult å være 
kranbilsjåfør. Men så skinner sola igjen og alt 
er glemt, smiler Kurt.

Tekst / Foto: Hege Aasgaard

Løfter det  
som løftes kan
-Jeg har en veldig variert arbeidshverdag. 
Ikke en dag er lik, forteller kranbilsjåfør 
Kurt Hodnemyr.
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Administrasjonen

Dette innebærer noen endringer for våre ansatte med tanke 
på timeregistrering og dokumentasjon. I noen tilfeller fører det 
også til at flere systemer må læres og tas i bruk. Samfunnet 
endrer seg stadig og stadig flere vil frivillig eller ufrivillig ta del i 
samfunnets bruk av digitale verktøy. Våre ansatte har vist stor 
forståelse for de endringer som har blitt innført og læringsviljen 
er det ingenting å si på! 

For de som jobber på prosjekter i TT Anlegg 2 bruker vi Ditio 
istedenfor Smartdok som timeregistreringssystem. Systemet 
er forholdsvis nytt og er under stadig utvikling. Dersom noen 
av dere ansatte opplever feil eller andre utfordringer i systemet 
ønsker vi gjerne tilbakemelding på dette. Vi er en viktig kunde 
for selskapet som står bak og våre synspunkter vil bli hørt ved 
fremtidige oppdateringer. Tilbakemeldinger kan gis til Arnfinn 
(971 89 141 arnfinn.ramsland@ttas.no) eller Tanja (415 66 103 
tanja@ttas.no).

Fra app til app.
«Employee»
Vi vil minne om at alle har et elektronisk arkiv hvor deres 
lønnsslipper ligger lagret. Det gjelder alle ansatte i TT Anlegg, 
TT Anlegg 2 og TT Pukk. Lønnsslippene er tilgjengelig i appen 
«Employee». For de av dere som enda ikke har tatt den i bruk 
vil vi anbefale alle å laste ned og ta i bruk appen. Brukernavn er 
din e-post adresse og passord lages ved førstegangs pålogging. 
Om du er lei av apper og telefontid kan du finne de samme 
lønnsslippene på følgende adresse: https://connect.visma.com. 
Ved spørsmål er det Vidar (970 55 700) eller Tanja (415 66 103) 
som yter best service.

Arnfinn Ramsland
Økonomi

Digitalisering
For tiden har vi flere ansatte som arbeider for noen av de store 
entreprenørene og vi ser at mer og mer også hos dem blir digitalisert. 
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