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Det normale i denne bransjen er at vi hvert 
år har for lite mannskap etter påske og 
frem mot høsten/vinteren. Når så vinteren 
kommer, én eller annen gang mellom 
slutten av oktober og litt ut i januar, kommer 
utfordringen med å ha nok arbeid, eller 
rettere sagt nok egnet arbeid. Det er jo en 
god del av våre arbeider som ikke kan  
utføres når der er snø og tele.

For mange oppdrag er det også 
store usikkerheter med hensyn til 
oppstartstidspunkt, eller om det i det 
hele tatt blir oppstart. Det snakkes fint 
om forbedringer/forenklinger av lover og 
regler med mer, men vi opplever at mye 
blir unødvendig komplisert og  uten reell 
forankring i virkeligheten.

Hvorfor blir det slik?
- Det blir færre som tar ansvar
- Det blir fler teoretikere som ikke kan de 

reelle/praktiske sidene av sakene
- Det blir ofte sendt inn klager på saker 

der klageren vet at det beste de kan oppnå 
er trenering/utsettelse. De som driver med 
denne typen klager, burde vært ansvarlig 
for de skadene/ekstrakostnadene de 
påfører andre, i noen tilfeller medfører det 
nedbemanning/permitteringer grunnet at 
arbeider ikke kan komme i gang i henhold til 
opprinnelige planer

- Der er også en del saksbehandlere med 
flere, som leser lover osv. uten å tenke på 
hensikten med lover og regler. De har kanskje 
tidligere blitt utsatt for klager av typen nevnt 
i forrige punkt, og blir «tullete korrekte», 

med det resultatet at de heller prøver å finne 
grunner til en negativ innstilling kontra å 
finne grunner til å kunne godkjenne det som 
er omsøkt

- Mange ser at det blir for vanskelig, 
resultatet blir at de engasjer et konsulent-
firma for å søke. En kommer kanskje i gang 
etter hvert, men kostnadene og omfang av 
dokumenter blir ofte veldig stort.

Slik vi ser det er der lite eller ingen 
forenklinger,  heller det motsatte og trolig 
heller ikke noen forbedringer. Dessverre så 
må vi vel si at det er tvilsomt at noen får til 
forenklinger av betydning, men håper vi 
tar feil. Vi jobber videre for å kunne takle de 
aktuelle utfordringene, både de som er der 
uansett, samt de vi mener vi burde sluppet.

Hvordan gikk det så i 2019. Tallene er ikke 
klare, men vi kan antyde følgende:
Samlet omsetningen for TT Anlegg og TT 
Pukk har økt fra kr. 510 millioner i 2018 til  
ca. kr. 650 millioner i 2019, og resultat er 
ca. som for 2018.

For de øvrige firmaene der vi er medeiere 
blir det totalt sett fine tall for 2019. Noen 
utfordringer er det enkelte steder, men 
det må vi nok forvente med såpass stor 
virksomhet. Totalt sett så er det over 
45 firmaer i konsernet, med en samlet 
omsetning på over 1,5 milliarder.

Tom Eikså
Daglig leder

Utfordringer – noen må en 
leve med, andre burde
en kunne slippe
Når dette skrives er det kun to arbeidsuker igjen av 2019. 
Høsten har vært krevende med hensyn til å skaffe nok arbeid
for vintersesongen. Men det ser igjen ut til at brikkene faller  
på plass for god aktivitet denne vinteren også.

Leder
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DriftDrift

Det har samtidig vært en urolig høst for bransjen, der flere 
bedrifter har måttet permittere eller nedbemanne. Vi har 
også hatt perioder der kabalen viser mangel på oppdrag 
eller at prosjekter blir utsatt på ubestemt tid. Da har det vært 
nødvendig og snu mange steiner for å finne løsninger. Det har 
ført til at vi har brukt mye ekstra ressurser for å holde alle i 
arbeid. Men det har vi klart og vi har stor tro på at oppdragene 
bare vil øke utover året.  Men når alt kommer til alt så er vel det 
noe av det som gjør denne bransjen og jobben som driftsleder 
så spennende. Et ordtak som kan brukes er «Full fart mot 
stupet», og med det menes: Full aktivitet på prosjektet helt til 
siste slutt, for så å ikke ha et nytt prosjekt å starte opp på med 
det samme.  

Igjen må jeg få takke alle ansatte for fleksibiliteten og 
velviljen dere viser når jeg ber om endringer på kort varsel. Det 
er helt avgjørende for at vi skal kunne utføre prosjektene i tråd 
med kundenes forventninger.

TT logoen kan vi for tiden se på prosjekter i fra Lindesnes til 
Bamble. Vi jobber på E39 i Mandal og Kristiansand på det nye 
industriområdet i Bamble, industritomter i Mandal, Søgne, 
Kristiansand, boligfelter flere steder, ulike VA- jobber, eksport av 
stein fra Strømsvika og så videre.

Vi har for tiden god aktivitet og regner med at det bare vil øke 
på utover året.

Ove Urevatn 
Driftsleder

Gravemaskiner
1 stk. Hjulmaskin Cat 315E
2 stk. Cat 323 Next Gen
1 stk. Volvo 235 
1 stk. Volvo 220EL
1 stk. Volvo 300EL
1 stk. Cat 335E 
1 stk. Volvo 355EL
3 stk. Cat 352F

Dumpere             
2 stk. Cat 745C 
1 stk. A25G

Hjullaster
1 stk. Volvo 350H

Traktor
2 stk. Valtra T- 144

Lastebiler
1 stk. Volvo FH 540 6x4 tippbil 
2 stk. Scania R 500 8x4 tippbil

Biler                      
4 stk. Toyota Hilux
8 stk. Ford Conneckt
1 stk. VW Caddy 
1 stk. Ford Custom minibuss

Det har i løpet av 2019 blitt kjøpt  
og levert mye nytt, fint utstyr:

Da skriver vi 2020. Høsten og starten på 
det nye året her på Sørlandet har hatt et 
vær som vi i anleggsbransjen liker. 
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Spennende 
jobb

«Det har ført til at vi har brukt  
mye ekstra ressurser for å holde 

alle i arbeid, men det har vi klart 
og vi har stor tro på at oppdragene  

bare vil øke utover året»
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MarkedFinans

Totalt sett har vi hatt nok arbeid gjennom året, men prisene er 
presset med mange entreprenører på tilbudssiden. Aktiviteten 
på vei og anlegg på Sørlandet har i 2019 tatt seg betraktelig opp 
med større veiprosjekter rett utenfor kontorvinduene. 

De aller fleste har nå fått med seg arbeidene som pågår 
på nye E-39 mellom Mandal og Kristiansand. Først var det AF 
Gruppen som startet Kristiansand Vest -  Mandal Øst i februar 
2019, mens  Hæhre Entreprenør med Mandal Øst – Mandalselva 
kom i gang utpå høsten. Vi har hatt titalls folk i arbeid både 
for AF og nå også sammen med Hæhre. Like før jul kom vi 
ordentlig i gang med tilførselsveien fra Lindland og sørover 
mot Mandalskrysset. I årene fremover vil det være betydelig 
veibygging både østover og ikke minst også etter hvert vestover 
mot Stavanger.

I starten av januar inngikk TT Anlegg en betydelig kontrakt 
vedrørende opparbeidelse av Langrønningen næringsområde i 
Bamble. Dette vil gi oss god sysselsetting gjennom vinteren og 
videre i 2020. Opparbeidelsen vil skje sammen med Tellefsen 
AS. Et firma vi ser for oss å samarbeide mye med i årene 
fremover. 

TT konsernet med tilknyttede selskaper har en betydelig 
maskinpark som til enhver tid skal holdes oppdatert. Vi prater 
om ca. 250 gravemaskiner, med en driftstid på ca. 6 år må det 
kjøpes en ny gravemaskin hver 10. dag. Kapital som er bundet 
i gravemaskin er ca. 300 millioner kroner. I tillegg kommer alle 
andre maskiner og nødvendig utstyr. Summen er betydelig, 
kanskje opp mot 1 milliard kroner. Det må reinvesteres 
kontinuerlig for å holde tritt med utviklingen og behovet i 
markedet. 

Utviklingen i rentemarkedet har stor betydning for oss. 
NIBOR renten har gjennom 2019 bevegd seg opp med ca. 60 
punkter, dvs. 0,6 %. Det gir oss en ekstra kostnad. Rentenivået 
må en allikevel kunne si er på et komfortabelt nivå. Alle 
prognoser tyder på at renten vil være på dette nivået i mange år 
fremover. Det er bra. Vi er i en meget kapitalkrevende bransje. 

Drivstoff er en annen faktor som har stor betydning for vårt 
resultat. Vi er storforbruker av drivstoff. Vi har hatt en prisøkning 
på ca. 11,5% gjennom 2019. Dette er betydelig høyere enn det 
vi klarer å hente ut i markedet. Dette må kompenseres med god 
planlegging, effektiv drift og godt utstyr. 

I skrivende stund er ikke resultatene for 2019 ferdige. 
Prognosene og de vurderinger som er foretatt tyder på at vi for 
2019 får en økning i omsetning og at resultatet i kroner vil bli på 
samme nivå som tidligere.  

Nå går det raskt mot lysere tider og det som vanligvis er 
høysesong for oss. Vi har mange prosjekter på gang, så vel 
nye som «gamle» som starter opp igjen så fort vinteren er 
over.  Vi entreprenører er veldig fornøyd med mildt vær, da kan 
produksjonen gå for fullt. Uansett så vil vinteren bli kort og det 
er positivt for alle!

Torkel Tjelland
Finans

Det som da virkelig er viktig er å ha kontroll på er risikoen i 
prosjektene vi regner på, og at vi satser på de rette prosjektene 
hvor vi kan dra fordel av vår kompetanse og kapasitet. 
Det å kunne gi oppdragsgiver mye for pengene og samtidig 
sitte igjen med en margin er alltid målet, og det er vi gode på.

I tiden fremover er det flere store prosjekter å konkurrere om, i 
mange forskjellige kategorier. 
Vei – blant annet E39 Mandal – Lyngdal og E18 prosjektene 
mellom Dørdal og Grimstad
Vannkraft – blant annet nytt kraftverk ved Fennefoss, Evje
Vindmøllepark – blant annet Oddeheia og Bjelkeberget i 
Birkenes
Boligfelt – blant annet Strømsheia og Drangsvann i 
Kristiansand
Transformatorstasjoner – både Agder Energi og Statnett har 
flere store stasjoner på gang
VA anlegg – blant annet cirka 4km med 800 og 1000mm 
vannledning i Arendal.
Steineksport – blant annet Fehmarnbelt Fixed Link (de trenger 
cirka 7 millioner tonn med stein i ulike fraksjoner).

Erik Spilling
Markedssjef

Finans Oppdragsgivers marked
2019 er for lengst tilbakelagt og vi kan 
se tilbake på et år med høyt tempo og 
alle mann i arbeid. 

Tilgangen på jobber å regne på er for 
tiden bra, men prisene man kan lese ut 
fra anbudsåpningene tyder på at det 
virkelig er oppdragsgivers marked for 
tiden
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xxxHMS / KS

Det har vært en lang og arbeidskrevende prosess for alle de 
som har vært involvert, og det er bare å takke alle de som har 
bidratt til å få alt på plass. Spesielt takk til Dovre sertifisering 
som tilpasset revisjonsdagene slik at vi (les jeg) ikke gikk glipp 
av elgjakta. 

Mange av oss var på forhånd litt redd for at ISO sertifisering 
skulle bety mange ekstra oppgaver og kanskje noen krav som 
ville oppleves litt meningsløse å følge opp. Den erfaring vi sitter 
igjen med etter at vi er kommet i mål, er heldigvis ikke som vi 
fryktet. Det har kommet mye positivt ut av denne prosessen, 
og det har vært veldig lærerikt både for meg og TT Anlegg som 
organisasjon. 

MEN, det er nå det begynner. Som jeg skrev om i forrige 
utgave av TT MAGASINET, er dette noe som må «trenes» på og 
følges opp fortløpende. Hovedintensjonen i disse standardene 
er at vi har et internkontrollsystem som dekker alle prosesser, 
fra vi mottar en forespørsel til vi overleverer et ferdig produkt. 
Underveis er det mye som skal fungere og følges opp for 
at vi kan levere den kvaliteten som forentes av våre kunder 
og kravene de har satt. Når ting ikke går som planlagt skal 
dette fanges opp, håndteres, evalueres, og det vi lærte skal 
kommuniseres ut i bedriften. Slike ting er det vanskelig å bli 
god nok på, men vi prøver så godt vi kan. Hver måned samles 
prosjekt- og avdelingsledere sammen med daglig leder, hvor 
dette alltid er et fast punkt på agendaen. For at vi skal kunne 
avdekke forbedringsmuligheter, er vi avhengige av at avvik 
meldes inn som RUH. 

Nyhetsbrevene våre kommer til å bli viktigere og viktigere 
for å kommunisere erfaringsoverføring ut til alle ansatte. 
Håper alle synes disse er blitt informative og nyttig lesning. 
Nyhetsbrevene sender vi ut fortløpende når det skjer noe viktig 
dere bør vite om, ellers summerer vi opp og sender ut ca. én 
gang per måned.

Øyvind Ugland
HMS/KS-leder

Det er nå det virkelige 
arbeidet begynner
Da var vi endelig igjennom nåløyet for å bli ISO sertifisert. 

Da vi våren 2018 stiftet TT Anlegg 2, valgte vi å teste ut Ditio som 
timeregistreringssystem. Ditio er et forholdsvis nytt og lite selskap 
som har tett samarbeid med Skanska og flere andre entreprenører. 
Vi opplever selskapet som fremoverlent og innovative.

Alle prosjekter som krever utvidede arbeidstidsordninger blir 
administrert av TT Anlegg 2, og Ditio er appen for timeregistrering.

Ditio har blitt tatt godt imot blant både brukere og 
timegodkjennere hos oss. Den største forskjellen fra SmartDok er at 
timeregistreringen skjer «live». Det er ingen mulighet for ansatte å 
registrere timer i ettertid. 

Ditio – kort fortalt:
• Timeregistreringen gjøres «live». Man sjekker inn på morgenen og 
sjekker ut når man er ferdig for dagen. Endrer man aktivitet, maskin 
eller prosjekt gjennom dagen kan dette registreres live eller senest 
ved endt arbeidsdag.
• Appen gir oss en mengde data angående massetransport på store 
og små prosjekter. Dette gir oss bedre dokumentasjon, samt bedre 
måling av både fremdrift og lønnsomhet.
• En mer oversiktlig og informativ prosess ved timegodkjenning.
• Mulighet til å kommunisere direkte med brukerne.

Det er foreløpig ikke tatt noen beslutning om Ditio skal erstatte 
SmartDok. Per i dag har vi to timeregistreringssystemer som begge 
fungerer godt til timeregistrering. I tillegg til timeregistrering ser vi 
at Ditio har noen funksjoner som gjør den attraktiv. Foreløpig kjører 
vi videre slik det er i dag, men på et tidspunkt i fremtiden vil vi så 
avgjort ha én app som fungerer for alle våre ansatte, uavhengig av 
hvilket selskap man får lønn fra!

Arnfinn Ramsland
Administrasjonsleder 

SmartDok og Ditio
De fleste av oss benytter i dag SmartDok som timeregistrering. 
Det gjelder alle som jobber for TT Anlegg og TT Pukk. 

Administrasjonen
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Fjellavdelingen

Vi har mye godt brukt utstyr som er klart til mer aktivitet. Vi 
mener at vi har funnet et servicenivå på riggene våre som gjør 
det mulig å ta ut litt ekstra timer.

Dette kan vi takke verkstedet i fjellavdelinga for, og de som 
kjører riggene. Meget god innsats på dette området.

 
Vi har nå hatt en lengre periode med mye fjellsikring. Mange 
i avdelingen har hatt lengre og kortere arbeidsoppdrag med 
dette. Tidvis har det vært tre lag i sving. De fleste oppdragene 
har vært mellom Kristiansand og Lindesnes.

Gøy å se at så mange trives med en til dels meget fysisk 
krevende jobb, som avveksling fra boring og sprengning.
Høydeskrekk og slappe kropper finner du lite av blant disse 
folka.

 
På boring begynner vi å se konturene av en borrapport vi kan 
bruke. Dette har vært et langt kapittel for oss.

Her må vi takke AF og Hæhre som har lært oss mye, når vi har 
hatt lengre oppdrag for dem (tror vel lærdom har gått litt begge 
veier).

Neste steg blir å få integrert dette mot Blastmanager, som vi 
bruker som rapporteringssystem for sprengning.

 
På sprengning prøver vi fremover å flytte sprengningslederen 
mer ut på prosjektene. Dette gjelder i alle fall på de større 
jobbene hvor bergsprenger og bergsprengningsleder blir 
samme person.
Vi styrker stadig staben med flere bergsprengningsledere.

Ståle Fyksen
Leder fjellavdeling

Utvider staben
”Det ser ut som det kan bli en travel vinter. Lite kan glede oss mer enn det”

«Høydeskrekk og slappe  
kropper finner du lite  
av blant disse folka»
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xxxHR

Ny praktisk rettet ordning 
Etter en erkjennelse om at vi i Norge vil trenge betydelig flere 
fagarbeidere framover, laget Regjeringen et forslag til en ny og  
mer praktisk rettet ordning – hvor kravet til fellesfag er tatt bort. 
Denne fikk full støtte av Stortinget, og ordningen «Fagbrev på jobb» 
ble vedtatt. Ordningen legger til rette for at ansatte over 25 år – 
med fast arbeidsavtale og minimum ett års praksis, skal kunne ta 
fagbrev som en naturlig del av sin arbeidshverdag. 

Med opplæringskontoret på laget
Kontraktstiden vil være fra 12-36 måneder, avhengig av hvor 
lang praksis den enkelte kan dokumentere. Minstetiden er i alle 
tilfeller ett år. I løpet av læretiden får man oppfølging fra bedrift 
og opplæringskontor, og ulike kurs blir gjort tilgjengelig slik at 
man er godt rustet for både tverrfaglig eksamen og den praktiske 
fagprøven. Opplegget er også tilrettelagt for eventuelle lese-  
og skrivevansker.

Første ansatt med kontrakt
André Bryggeså Omland er den første av våre ansatte vi har søkt 
inn i ordningen. Han arbeidet tidligere som anleggsgartner, og ville 
opprinnelig ta fagbrevet sitt innen denne fagretningen. Permittering 
hos tidligere arbeidsgiver førte til at han søkte jobb i TT Anlegg i 
begynnelsen av 2019. Her ble interessen for Vei- og Anleggsfaget 
vekket, og i skrivende stund er dokumentasjon på all relevant 
erfaring inne til vurdering hos Fylkeskommunen.

Det er lett å forstå at krav til ekstra skole og en læretid med redusert 
lønn har vært barrierer for å oppnå drømmen om et fagbrev. Nå er 
imidlertid disse barrierene borte, og jeg håper alle som ønsker å 
formalisere kompetanse sin benytter seg av denne  
flotte ordningen.

Ta endelig kontakt for mer informasjon og evt. bli meldt inn i 
ordningen. Utfyllende informasjon om «Fagbrev på jobb» 
finnes også på www.vaf.no. 

Isabell Frodesen
HR-leder

Fagbrev på jobb
Vi har mange stolte fagarbeidere i TT. I tillegg har vi flere anleggs-
arbeidere med den samme verdifulle kompetansen, men som 
mangler papiret som beviser det – fagbrevet.

André Bryggeså Omland og  Isabell Frodesen

«Det er lett å forstå  
at krav til ekstra skole  

og en læretid med  
redusert lønn har vært 

barrierer for å oppnå 
drømmen om et  

fagbrev. Nå er  
imidlertid disse 

barrierene borte»



16 / TT ANLEGG / Februar 2020 17

Geomatikkavdelingen

Det er ikke lenger bare prisen som teller når det skal 
avgjøres hvem som vinner et anbud. Gode løsninger 
og en god plan på selve gjennomføringen teller 
også en god del. På denne måten har TT muligheten 
til å bidra i arbeidene med å finne gode, byggbare 
løsninger som både byggherre og sluttbrukerne blir 
godt fornøyd med. En viktig brikke gjennom alle 
faser i prosjektet, helt fra planlegging til det ferdige 
produktet står klart, er landmåleren. Ofte blir han 
bare kalt «stikker’n».

I disse dager er vi godt i gang med utbedringen av 
Tregdeveien som går forbi like utenfor hovedkontoret 
vårt på Jåbekk. Veien skal utbedres for å tåle den 
økte mengden med tungtransport, og det skal 
bygges gang og sykkelveg med belysning for å ivareta 
de myke trafikantene. Arild Valand har allerede vært 
involvert i prosjektet i lengre tid. For snart et år siden, 
og lenge før vi vant anbudsrunden Vegvesenet hadde 
lyst ut som totalentreprise, begynte han arbeidet 
med å måle inn terrenget og kartlegge viktige 
detaljer. Mye ble kartlagt ved hjelp av drone, men det 
ble også målt med en mobil lidar for å få nøyaktige 
terrengprofiler av sideterrenget langs eksiterende 
vei. Dronen Arild bruker er en såkalt RTK (Real Time 
Kinematic) drone. Det vil si at den har innebygd en 
GPS med nøyaktighet på bare noen få centimeter. 
Dronen tar bilder av terrenget i et systematisk 
mønster og med god overlapp mellom alle bildene. 
Etterpå bruker han et avansert dataprogram som 
ved hjelp av den lagrede GPS-posisjonen til bildene 
og gjenkjenningsteknologi klarer å sette sammen 
alle bildene til en komplett 3D-modell av terrenget. 
Når 3D-modellen er ferdig kan man bruke denne 
til nøyaktig planlegging av alt som skal bygges. På 
dette prosjektet har vi hatt hjelp av konsulentfirmaet 
Cowi til å prosjektere. En av de viktigste oppgavene 
landmåleren har før et prosjekt settes i gang, er å 
ta en grundig kvalitetssjekk av det konsulenten har 
konstruert. En annen viktig oppgave for landmåleren 
i anbudsfasen er mengdekontroll. Alle mengder må 
beregnes for å kunne prise prosjektet riktig, og for å 
kunne beregne hvor mange maskiner som må til for 
å utføre jobben innen tidsfristen. 
Nå i startfasen av prosjektet går mye av tiden til 

landmåleren med til å sørge for at alle maskiner som 
er utstyrt med maskinstyring har gode 3D-modeller 
å jobbe etter. De tradisjonelle merkestikkene med 
fliser og salinger er omtrent historie. Nå er stort sett 
alle maskiner utstyrt med avansert 3D-teknologi, 
slik at maskinførerne kan jobbe etter modeller de 
ser på en skjerm foran seg. Det er landmålerens 
oppgave å sørge for at alle maskinene har de 
modellene de trenger for å kunne utføre oppdraget. 
All kommunikasjon med maskinene går trådløst via 
mobilnettet. Arild kan sitte på kontoret sitt og laste 
opp modellene til en server maskinene er koblet opp 
mot. I løpet av noen få sekunder får alle maskinene 
på prosjektet tilgang til en ny modell som blir lastet 
opp. I retur får Arild måledata som maskinene 
registrerer. En gravemaskin som arbeider med å 
laste opp en dyp myr kan f.eks. lagre posisjonen 
til et bestemt målepunkt på skuffa når han holder 
skuffa nede på fast bunn. På den måten får vi en 
god dokumentasjon på hvor bunnen av veifyllingen 
er, og samtidig et godt datagrunnlag for å beregne 
hvor mange kubikk med myr som er lastet opp. 
En borerigg med GPS bruker maskinstyringen til å 
bore etter et bestemt mønster, slik at avstanden 
mellom alle hullene blir så riktig som mulig. Sjåføren 
ser også på skjermen hvor og hvor dypt han skal 
bore ved hjelp av 3D-modellen. Man skulle nesten 
tro at landmåleren snart er arbeidsledig med så 
mye moderne teknologi til å hjelpe seg, men det er 
han absolutt ikke. Arbeidsoppgavene blir bare litt 
annerledes enn før. De teknologiske fremskrittene 
medfører noe mer tid på kontoret nå enn før i tiden, 
men som landmåler må man fremdeles stadig ut 
på anlegget for å påse at den virtuelle virkeligheten 
stemmer overens med den faktiske verden. 

Denne historien om Arild og prosjektet på 
Tregdeveien kommer til å fortsette i neste utgave av 
TT Magasinet, så følg med! 

Rune Ugland
Leder Geomatikk

Landmåleren, en viktig brikke gjennom hele prosjektet
Det blir stadig mer og mer vanlig at prosjekter gjennomføres som total-
entrepriser. Det vil si at entreprenørene blir mer involvert i planlegging  
og prosjektering enn tidligere. 

Landmåler Arild Valand på jobb i Tregdeveien.
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 - Det er et gigantprosjekt! Det ble knust totalt 
12,6 millioner tonn stein ved Norsk Stein Jelsa 
i fjor. Det har vært vanvittig gøy å være med 
på et sånt gigantanlegg, forteller prosjektleder 
i TT Pukk, Arne Erik Nome.

To verdener som møtes
 Det mest krevende på Jelsa var å ha 
døgndrift syv dager i uka. 

 - Det har vi aldri gjort over en så lang 
periode før. Vi har kun hatt stopp i noen 
få dager i forbindelse med jul og påske. 
Heldigvis har folk har vært veldig positive, 
men det er klart det tidvis er utfordrende. Vi 
har ikke hatt mer enn en halv dag i uka til å 
gjennomføre planlagt vedlikehold av maskin 

og utstyr. Da sier det seg selv at det er en 
krevende jobb for guttene.

Det har også vært utfordrende å komme 
inn på et så stort prosjekt og til en så stor 
aktør. 

 - Det har vært 200-250 mann i en 
5-skiftsordning. Vi er vanligvis i en mobil 
verden der ting endres fort. En liten verden 
der vi styrer oss selv, og tar hurtige avgjørelser 
når det trengs. På Jelsa måtte vi selvsagt 
innrette oss etter en del rutiner og systemer 
i henhold til Norsk Stein som oppdragsgiver. 
Det var to verdener som møttes og måtte 
spille på lag. Det har gått seg veldig greit til. 
Kommunikasjonen ble etterhvert veldig god, 
og dette var viktig for samarbeidet.

Selvdrevne og positive ansatte
Jobben på Jelsa har vært lærerik for TT Pukk. 
- Spesielt i starten. Det er strenge kvalitetskrav 
på asfalt- og betongtilslag. Mye strengere 
krav enn vi vanligvis jobber med. I tillegg er 
steinen veldig hard å knuse, og dette fører 
til ekstremt stor slitasje på utstyr. Vil gjerne 
benytte anledningen til å fremheve formenn 
og operatører der oppe som har stått på. 
De har lagt ned en enorm innsats med å 
vedlikeholde utstyret underveis. 

Prosjektet ligger ved sjøkanten, og det har til 
tider vært en kald fornøyelse som guttene har 
taklet bra. De har virkelig stått på for å få dette 
til. De er positive og samarbeidsvillige, og må 
berømmes for at de har vært selvdrevne. 

Formann Chris Tommy Kvelland er godt 
fornøyd med prosjektet.

- Det har definitivt vært en spennende 
jobb. Det har vært mye armer og bein, og vi 
har ikke hatt tid til noe sosialt. Til tross for 
dette har stemningen blant gutta vært god. 
Jeg må likevel innrømme at det blir godt å 
komme i havn nå, sier Chris Tommy.

Berit Fyljesvoll Haugsland er Produksjons-
og prosessplanlegger i Norsk Stein. Hun er 
godt fornøyd med jobben TT Pukk har utført 
ved prosjektet på Jelsa.

 - TT Pukk ble leid inn på kort varsel til 
Norsk Stein Jelsa i september 2018, etter 
at vi hadde brann og totalskade på det ene 

finverket vårt. Det var en innkjøringsperiode 
med noen utfordringer på kvalitet, og med 
å holde ”oppetid” på anlegget i forhold 
til vår 24/7 produksjon, men det gikk 
seg til etter hvert. Norsk Stein har faste 
inspeksjons-og vedlikeholdsdager på alle 
anleggene våre, og vi har opplevd TT Pukk 
som en positiv gjeng som har tilpassa seg 
til ”regimet” her hos oss. Det er nå en stabil 
produksjon på 200 tonn pr. time, og cirka 
20 produksjonstimer per døgn. TT Pukk har 
vært fleksible i alle ledd. De har vært positive 
og imøtekommende, og vist stor vilje til å 
tilpasse seg våre rutiner og behov. 

Norsk Stein AS på Jelsa er Europas største produsent av asfalt- og betongtilslag. De har to 
store finverk, men høsten 2018 ble siktestasjonen på det ene verket rammet av brann. TT 
Pukk ble spurt om å bidra med mobilt knuseverk, og startet opp i september samme året. 

Tilpasningsdyktig gjeng  på Jelsa

Vi har nå fått levert de siste maskinene 
som var bestilt, og maskinparken 
fremstår som veldig bra! Selv om 
vi allerede har investert mye i nye 
knuseverk, må vi fortsette å skifte 
ut de verkene som begynner å bli 
gamle. Vi bestiller derfor trolig et nytt 
finverk og et grovverk for levering i 
2020. Jobbene vi har er spredt rundt 
i Agder, Telemark og Rogaland:

→ Hos mange gode og trofaste kunder 
og samarbeidspartnere!

→ For AF på E39 Kristiansand - Mandal 
har vi kommet godt i gang, denne 
jobben vil pågå hele 2020.

→ Starter nå opp med knusing 
av for-sterkningslag til AF på 
E39 Kristiansand - Mandal i 
Sørlandsparken. Varighet er frem til 
høsten 2020.

→ Knusing for Hæhre/TT Anlegg på 
E39 Mandal grense-Mandal by blir 
trolig til våren.

Vi har fortsatt mye jobb, men har 
kapasitet til flere oppdrag i tiden 
framover. Det er på veiutbyggingene 
på E18-E39 i Agder og Telemark de 
største jobbene kommer. Spørsmålet 
er om vi klarer å få de? Konkurransen 
er tøff, men med topp utstyr og 
dyktige folk i alle ledd har vi de beste 
forutsetninger for å lykkes!

John Sveinall

2019 har vært 
et travelt år, både  
omsetning, 
resultat og antall 
tonn har økt

Forman Chris Tommy Kvelland.

Tekst: Hege Aasgaard Foto: Siv Elisabeth Eikså
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Verksted Laboratoriet

- Serviceskjema, feilmeldinger og sertifiseringer går 
allerede i dag via app, forteller verksmester Kurt 
Andersen.
Fremtiden for dagens mekanikere er absolutt digital. 

- Vi bruker nesten ikke håndbøker i papirformat 
lenger. I stedet har vi apper og programmer på nett, 
hvor mekanikeren henter ut alt av litteratur som 
trengs for å reparere maskiner og biler.

Ved utførelse av service på maskiner og kjøretøyer 
henter mekanikerne i dag ut serviceskjema og fyller 
dette ut på appen. 

- Der ligger informasjon om oljetyper og hvilken 
mengde de trenger til de forskjellige maskinene. De 
kvitterer ut skjemaet, og arkiverer det på den enkelte 
maskin i systemet. På denne måten kan det enkelt 
foretas kontroll på at alt er arbeid er utført. 

Et digitalt verksted
Verkstedet på Jåbekk er i dag på full fart inn i den digitale 
verdenen. Verkstedhåndboka er erstattet av nettside, 
og feilmeldinger går via telefon. 

Tekst og foto: Hege AasgaardMarcel Tiedje

Sertifiseringer
Fra nyttår vil også dokumentasjon av sertifiseringer bli 
digitalisert. 

- Mekanikeren logger seg inn på maskinen via 
en QR-kode som skal stå i vinduet på maskinen. 
Her registreres kontrollen, og både mangler og 
godkjenninger legges inn.

QR-koden kan skannes ved tilsyn, for å raskt 
kontrollere at maskinen er godkjent. Den blå 
sertifiseringsboken vi har brukt tidligere, vil dermed 
bli overflødig.

Feilmeldinger på maskiner
- I Strømsvika benytter vi SmartDok til å registrere feil 
på maskinene. Når det legges inn en feil på maskinen, 
blir det sendt et varsel på SMS til verksmester. 

Han kan svare på SMS om at feilmelding er mottatt. 
- Jeg legger vekt på å svare slik at sjåførene 

opplever at de blir hørt og at systemet fungerer. 
Hvis det er et alvorlig problem som må repareres 
umiddelbart tar jeg kontakt med innsender. Ved 
mindre feil får innsender tilbakemelding om når 
denne planlegges utbedret, eller om den blir rettet 
på neste service. Ved utførelse av service sjekkes det 
om det ligger innsendte feilmeldinger på maskinen. 
Jeg ønsker at dette systemet skal brukes av alle som 
kjører maskin i fremtiden.

Daglig vedlikehold
Alle som kjører maskin skal utføre daglig vedlikehold. 

- Nå begynner våre oppdragsgivere, som Statnett og 
Statens Vegvesen, å stille krav til at daglig vedlikehold 
dokumenteres. I SmartDok ligger det eget skjema for 
dokumentasjon av daglig vedlikehold, som skal legges 
inn på den maskinen det gjelder. Vi har ikke kommet i 
gang med dette enda, men det er bare et tidsspørsmål 
før vi tar det i bruk.

Det er en ryddig og effektiv måte og drive verkstedet 
på. Det sparer oss for unødig rot og misforståelser, sier 
Kurt om digitaliseringsprosessen.

Eget laboratorie

Eva Finsådal 
→ Alder 53
→ Sivilstatus Single 
   (sønn og barnebarn på 1 år)
→ Bor Kristiansand
→ Interesser Trening og reise
→ Stilling Laboratorieleder

Linda Grindland

→ Alder: 48
→ Sivilstatus: Single (2 voksne barn)
→ Bor: Finsland
→ Interesser: Tur i skog og mark, 
    glad i å reise
→ Stilling: Laborant

Hvordan ser en normal arbeidsdag ut i laboratoriet?
- Vi får ukentlig inn prøver fra de ulike mobile 
verkene våre, og analyserer dem. Kravene vi sjekker 
analysene opp mot, avhenger av hva de forskjellige 
massene skal brukes til. 

- Vi har blant annet en egen laboratorieknuser 
der vi knuser ned massen til riktig fraksjon for å ta 
ut LA og MD, det vil si at vi måler kvalitet og slitasje. 
Det blir også tatt prøver av kult som skal brukes til 
forsterkningslag på vei. En prøve kan bestå av cirka 
400 kg steinmasser. Disse blir først sortert manuelt, 
og deretter tas der delprøver som blir analysert. 
Alt utstyret vi bruker må regelmessig kalibreres, og 
resultatene loggføres.

Eva leder laboratoriet, og har vært her siden juli 
2015. Linda jobber deltid som laborant, og har 
jobbet i TT Pukk siden april 2018. Eva og Linda trives 
godt med både arbeidsoppgavene og samarbeidet 
dem imellom.

- Noe av det beste med jobben er at den er 
variert og at det er nok å gjøre. Jobben vår er veldig 
interessant, det er alltid spennende å se om kurvene 
er innenfor kravene. Vi har godt arbeidsmiljø, og har 
vi behov for litt hjelp så er mannebeinene kjekke å ha 
i nærheten.

Godkjent prøvingslaboratorium
Det er ofte travle dager på laboratoriet. I tillegg 
til prøver fra egen produksjon, er laboratoriet 
også sertifisert til å ta prøver for eksterne kunder. 
Etterspørselen etter denne tjenesten er økende.

- Det er viktig å ta prøvene riktig i henhold til 
Norsk Standard, og samtidig holde seg oppdatert på 
endringer i disse. Vi må følge med på at massene blir 
riktig produsert, slik at det stemmer med produktet 
kunden har bestilt, forteller Eva Finsådal. 

- Det følger også med en hel del 
dokumentasjonsarbeid. Blant annet rapportering 
og utarbeidelse av CE-dokumenter. Én gang i året 
får vi besøk av Kontrollrådet. Da sjekker de både 
prosedyrene våre og at vi følger disse. 

Bak en dør innerst i verkstedet 
ligger det et laboratorie. 
Her jobber Eva og Linda med 
å analysere steinprøver.
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Bil som hobby

For tiden arbeides det med en Chevrolet Corvette Convertible 1965 
modell.

- Interessen for bil har alltid vært der. Jeg kjøpte min første bil for 200 
kroner da jeg var 12 år. Den neste ble kjøpt for 150 kroner da jeg var 14 år. 
Ingen av dem virket da de ble kjøpt, men jeg fikk dem på gang og kjørte 
med den ene hjemme og den andre på hytta.

I tillegg til noen mopeder og motorsykler, kjøpte, fikset og solgte han en 
rekke vrakbiler i ungdomsårene. Etter hvert tok husbygging, familieliv og 
en travel jobb mesteparten av tiden, og bilhobbyen ble lagt på hylla. For 
om lag ti år siden ble det imidlertid rom for å hente hobbyen fram igjen. 

- Jeg har kjøpt og samlet på bilblader fra jeg var en guttunge. Min kone 
lo godt da hun oppdaget at dette utgjorde en stor del av flyttelasset mitt 
da vi flyttet fra Marnardal til Mandal etter vi hadde giftet oss.

Det er amerikanske muskelbiler og eldre coupe’er han har størst 
interesse for. Han måtte likevel vente til 2008 før han fikk hjem én av 
bilene han virkelig hadde lyst på; en Chevrolet Camaro 1967 modell fra 
USA. Mer om denne bilen får vi ta i en senere reportasje.

Bilen på bildet ble kjøpt på eBay sommeren 2017. Han fikk tilslag på 
restaureringsobjektet for omlag  
20 000 US dollar. 

- Det er jo en tullet pris for en bil i deler, hvor i tillegg mange av delene 
manglet. Disse bilene fortsetter imidlertid bare å stige i verdi. Jo færre der 
blir på markedet, desto dyrere blir de – selv når de kommer levert i deler.

At bilen ikke ble godkjent etter første visning hos Biltilsynet, var en 
selvfølge. Hovedhensikten var å få den registrert, slik at han kunne søke 
om godkjenning av planen sin; «restomod». Restaurering og modifisering.

- Jeg fikk godkjent søknaden i januar 2018, og i tillegg til restaureringen 
har jeg modifisert følgende:

Skjermene på karosseriet er breddet nesten 10 cm på hver side, og 
frontlyktene bygget om.

Rammen er forsterket og modifisert for moderne motor, gir, forstilling 
og bakstilling. Motoren er en ny Chevrolet LS3 på 6,2 liter, med 
elektronikk og 435 hk. Det er satt inn ny og moderne 6-trinns girkasse, 
forstilling inklusiv bremser og styring fra en 2010-modell Chevrolet 
Corvette, og bakstilling fra en 2010-modell Chevrolet Camaro. Dette 
er store oppgraderinger med hensyn til kjøreegenskaper og effekt. 
Instrumenter, interiør og convertible-toppen er også modifisert. Det 
som gjenstår nå, er noen mindre arbeider samt visning for biltilsynet for 
endelig godkjenning. Håper den kan bli mye brukt kommende sommer!

Med bil som hobby
TT har over gjennomsnittet mange ansatte 
som er interessert i bil og bilsport. Én av de aller 
ivrigste er daglige leder, som stadig har nye 
prosjekter på gang i garasjen sin på Jåbekk. 
Tekst: Isabell Frodesen Foto: Øyvind Ugland

«Interessen for bil har alltid vært der. Jeg kjøpte 
min første bil for 200 kroner da jeg var 12 år»

Tom Eikså og hans Chevrolet Corvette Convertible 1965 modell i garasjen på Jåbekk.
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TT Pukk

Hauge Maskin ble etablert som et enkelt-
personforetak av Tommys far, Torfinn Hauge. 

- I 1982 registrerte han selskapet som et AS, og 
drev dette alene til rundt årtusenskiftet. Da gikk 
jeg inn som medeier og vi jobbet sammen i fem år, 
inntil min far ville selge seg ut. Hans eierandeler ble 
solgt til TT Anlegg, mens jeg delte mine 50% med to 
kamerater som ville inn som medeiere.
Firmaet ansatte deretter en ekstern daglig leder som 
var i firmaet frem til januar 2019. Siden har Tommy 
selv hatt stillingen som daglig leder. 

Hauge Maskin har kontor og verksted lokalisert på 
industriområdet i Eiken – eller «Perla i Agder», som 
kommunen markedsfører seg som! Firmaet har 16 
ansatte, de fleste fagarbeidere og to lærlinger.

- Vi har opparbeidet oss en relativt ny og grei 
maskinpark. Trenger vi spesialutstyr samarbeider vi 
med TT Anlegg. Det er en stor fordel.

Hauge maskin har to massetak, ett i Eiken og  
ett i Gyland.  - Stort sett handler det om å få de 
nærliggende jobbene som er lokalisert rundt Eiken. 
De siste årene har vi hatt et veldig godt samarbeid 
med Favoritthytten AS, et hyttefirma som står for 
utvikling av hytter i øvre del av Sirdal. Der har vi vært 
lokalisert i seks sesonger nå, fra mai til november. I 
løpet av sesongen har vi 8-10 mann som ukependler 
dit. Vi har fortsatt jobb her i enda en sesong eller to. 
Nå arbeider vi med et hyttefelt som skal ferdigstilles 
i 2020/-21.  

I løpet av de siste årene har vi også arbeidet med 
kommunale VVA-anlegg i tre hyttefelt. Jobben i 
Sirdal har vært et høydepunkt. God butikk og veldig 
grei oppdragsgiver. 

Stramt marked
Ellers har Hauge hatt en del mindre oppdrag i 
kommunen, som for eksempel opparbeidelse av 
hustomter for salg. 

 - Nå har det vært stille siden i sommer. Det 
startet veldig godt i vår, men så ble det rolig. Vi har 
to-tre jobber vi regner på for øyeblikket, så det kan 
snart se litt lysere ut. Dessverre er prisene langt 
under selvkost, og flere store Kristiansands-firma 
har dukket opp den siste tiden og konkurrerer 
om de samme jobbene. Det er veldig lenge siden 
sist de var i traktene her, og det betyr nok at 
markedet i Kristiansand må være veldig tight. 
Disse firmaene skal egentlig ikke ha mulighet til å 
konkurrere mot et lite firma som vårt – med så lave 
administrasjonskostnader, men de strekker seg nok 
langt for å holde folkene sine i arbeid. Det kan jeg 
selvsagt ikke si noe på – vi gjør det samme selv. 

Betydningen av å ha TT Anlegg på eiersiden er stor. 
TT har stor kompetanse som vi drar god nytte av. 
De er veldig godt dekket på alle felt, fra verksted til 
landmåling. Jeg som skal kunne litt om alt har stor 
glede av ekspertisen til TT. Døra er alltid åpen, og 
de er alltid behjelpelig – uansett når på døgnet man 
ringer. 

Et presset marked
Hauge Maskin AS i Eiken går for nærliggende jobber.  
I et tøft marked er det godt å ha en solid partner i ryggen.

Hauge Maskin

Tommy Hauge
→ Alder 43
→ Sivilstatus Gift med Marianne, 3 barn
→ Bor Eiken
→ Interesser Fotball og vintersport som ski og snøscooterkjøring
→ Stilling Daglig leder

Tekst: Hege Aasgaard
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Jubilant / Nyansatt Lærling

MARTIN FLÅT 
Alder 26 år
Bor Evje
Interesser Spiller håndball for Otra IL
Fagretning Fjell- og Bergverksfaget

Lang vei til jobb

Martin startet som lærling 4. september 2017, og regner med å bli 
fagarbeider i løpet av februar 2019. - Det var litt tilfeldig at jeg skulle havne 
her, og at Fjell- og Bergverk ble min nye fagretning. Jeg er opprinnelig 
utdannet industrimontør, men mistet jobben som følge av nedbemanning. 
Jeg ble tipset om at fjellavdelingen i TT trengte folk, og tok en telefon til 
Ståle. Etter kort tid ble jeg kalt inn til intervju, og siden har jeg vært her!
Lang vei til jobb. -Jeg beregner å bruke cirka 1 time og 20 minutter til Jåbekk 
på denne årstiden. Da har jeg god tid. Det blir jo litt kjøring i løpet av uka, 
men det er en vanesak.
Martin trives godt i TT Anlegg. - Jobben er variert, og vi styrer mye av 
hverdagen selv. Jeg setter pris på friheten, og så er det himla mye greie folk 
her i fjellavdelingen.
Ønsker å bli bergsprenger. - Foreløpig er jeg med som hjelpemann, 
men planen er å bestå fagprøven, få nødvendig erfaring og ta berg-
sprengerprøven. Etter dette ønsker jeg å bli bergsprenger i TTs fjellavdeling.

JENS CHRISTIAN NESLAND  
Alder Fylte 60 år 12. november 2019
Sivilstatus Gift, 3 voksne barn og 2 barnebarn
Bosted Nesland, Åseral
Stilling Maskinfører (gravemaskin)

Jubilant i innlandet

Jens Christian startet i TT Anlegg i 2010. Tidligere har han vært 24 år i 
Statens Vegvesen og deretter i Mesta. 
- Jeg jobbet med vedlikehold av vei, men så ble disse oppgavene overført 
til Mesta. Jeg var i Mesta som maskinfører helt til vedlikeholdet gikk ut på 
anbud. Arbeidsmengden i traktene her ble da betydelig mindre, og jeg fikk 
tilbud om å relokaliseres til Arendalstraktene. Da ble det naturlig for meg å 
se etter noe annet.
Jubilanten endte opp i TT Anlegg, og her trives han godt.
- Jeg har vært veldig heldig og hatt mye jobb i innlandet. Kort reisevei og 
godt miljø. Vi er en lokal gjeng som jobber i hop på ulike hyttefelt i Åseral. 
Nå har vi arbeidet en stund på Ljosland. Vi har tidligere grovplanert for 30 
tomter, og nå klargjør vi tomter for 8-9 nye hytter. Jeg trives veldig godt i TT, 
både med arbeidsoppgavene og hyggelige kolleger.
Det gleder oss å høre Jens Christian. Gratulerer med vel overstått!

OLE ANDREAS LINJORD
Alder 18 år
Bor Vigeland
Interesser Driver og skrur en del
Fagretning Geomatikk/maskinstyring

Trives ute i felten

Ole Andreas fikk læreplass i avdeling for Geomatikk i sommer. 
 -Jeg gikk på automasjon ved Mandal VGS, og valget falt på geomatikk da vi 
skulle ut som lærlinger. Det gir meg fagbrev som automatiker, og dermed litt 
andre framtidsutsikter. Mange som velger automasjon ender med å jobbe 
med vedlikehold i bedrifter, men jeg har lyst til å jobbe mer ute i felten. 

Ole Andreas trives godt med uforutsigbarheten i hverdagen.
 -Jeg er mye ute. Vi vet ikke alltid hva dagen bringer. Plutselig ryker det noe 
på en maskin, og da må man rykke ut.
Stort sett går dagene med til vedlikehold av GPS-system på 
anleggsmaskiner. Jeg trives godt med arbeidsdagene i TT, og kunne veldig 
gjerne tenke meg å fortsette her etter endt læretid.

JENS HELLE
Alder 54 år
Sivilstatus Skilt, 2 voksne barn og 2 barnebarn (4 og 1 år)
Bosted Østre Skogsfjord, Mandal
Stilling Formann i sveiseverksted

Fikk ønsket oppfylt

Jens ble ansatt som formann i sveiseverkstedet 5. august i fjor. Før dette 
arbeidet han på Umoe som reparatør i verktøybur og deretter Bårdsens 
Smie som platearbeider.
 - Ut av det blå ringte det en fugl og sa at den riktige jobben for meg var 
ledig. Jeg fant stillingsannonsen på nettsidene til TT Anlegg, og skrev i 
søknaden at jeg ønsket meg jobben til Magne Sveinall som skulle gå av med 
pensjon. Den fikk jeg!
Jens forteller at mye fremdeles er nytt for ham i jobben.
 -Jeg hadde ingen erfaring som formann, så det med å lede andre er nytt 
for meg. Det går heldigvis greit, og jeg trives i den nye rollen. Jeg har mange 
positive kolleger her, og når man lurer på noe er det bare å spørre en av de 
eldre. Da får man svar og god hjelp. Her må jeg nevne Finn. Han er fin!
Jens ser frem til mer boltreplass.
 - Her er det fleksibelt når man har behov for det, med hensyn til plass. Når 
det er sagt, ser vi frem til at TT Pukk får verksted i nytt bygg. Da får vi bedre 
plass, og det kan vi trenge.
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TT Senior

Nå er det jo ikke slik at alle gode idéer 
fra julebord blir realisert, men tanken 
om å danne en forening hvor tidligere 
medarbeidere og nåværende ansatte i TT 
kunne treffes, kom jevnlig opp i lunsjen 
og i gangene på Jåbekk. De «eldre» som 
fremdeles var i arbeid ønsket å vite litt hva 
de som hadde gått av med pensjon holdt 
på med, og pensjonistene ønsket å høre 
om hva som skjedde i TT. Dette førte til at 
TT Senior ble stiftet 14. juni 2016. Som så 
mange andre «eldre», er også medlemmene 
i TT Senior litt forsiktige av natur. Første 
utflukt gikk derfor ikke lenger en til vårt 
hovedkontor på Jåbekk. Turen gikk så bra 
at de i senere tid har våget seg ut på litt av 
hvert. Det kan nevnes:

→ Tur til Skjerkevatn – Dambyggingen på    
    Skjerka sammen med Skanska
→ Besøk på museet til Jan Arvid Lindland 
    i Lyngdal
→ Bedriftsbesøk hos Br. Thorkildsen
→ Bedriftsbesøk hos Returkraft
→ Besøk på Statsarkivet i Kristiansand
→ Omvisning under arbeidene på det nye    
    fengselet på Jåbekk

Else fører referat fra hver tur, slik at de skal 
kunne huske hvor de har vært og hvem 
som var med. Stort sett er det Else og Finn 
som planlegger reisemål og opplegget 
rundt hver tur. For at vi skal kunne få litt 
innblikk i turene deres, vil Ole Kristian lage 
korte reisebrev fra kommende turer. Disse 
kommer på trykk i fremtidige utgaver av TT 
MAGASINET. 

Det er nok mange i TT som skulle ønske de 
var med i denne eksklusive foreningen, men 
kriteriene for opptak er strenge – og nedfelt i 
«båga» til Else:  

→ Du må ha vært ansatt i minst 5 år
→ Arbeidsforholdet i TT må være den siste   
    ordinære jobben i arbeidslivet
→ Du må være over 65 år, eventuelt blitt ufør   
    eller gått av med pensjon tidligere

Foreningen består nå av:
→ Olav Nome - Grunder, deleier og      
    maskinfører
→ Rolf Follerås - Maskinfører
→ Ole Kristian Fyksen - Daglig leder, deleier  
    og prosjektleder
→ Yngvar Grimestad - Maskinfører og formann
→ Finn Ugland - Maskinfører, mekaniker og  
    verksmester
→ Else Hansen - Administrasjon
→ Tor Steinar Hennestad - Maskinfører
→ Sverre Rosseland - Håndarbeider og       
    rørlegger
→ Martin Nomedal - Maskinfører, rørlegger,   
    formann
→ Jens Rugland - Mekaniker
→ Gunnar Spilling - Prosjektleder
→ Toralf Øyslebø - Alt mulig mann i    
     Fjellavdelingen
→ Magne Sveinall - Formann sveiseverksted
→ Knut Forgard - Knuserverkoperatør
→ Torgny Tobiassen - Håndarbeider
→ Anders Smith - Håndarbeider
→ Tom Bransdal - Maskinfører

De som ligger an til å bli tatt opp i 2020 er:
→ Jarl Haugland - Maskinfører
→ Tor Sigbjørn Haugland - Lastebilsjåfør
→ Per Nøding - Maskinfører

At foreningen begynner å bli stor tar vi som 
et tegn på at våre ansatte trives godt og 
velger å stå lenge i arbeid. Vi ser frem til å 
følge TT Seniors aktivitet fremover i de neste 
utgavene av TT MAGASINET. 

Eksklusiv seniorforening
Idéen om TT Senior 
oppstod, som så mange 
andre gode ideer, på ett 
av TT Anleggs julebord. 

F.v. Anders Smith, Olav Nome, Else Hansen og Jens Rugland.
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???Nye fagarbeidere 2019 Nye fagarbeidere 2019

Ståle Knutsen
Automatisering

Torjus Flåta
Fjell- og bergverk

Sondre Forgard
Anleggsmaskinfører

Ole, Tynes Bringsverd
Fjell- og bergverk

Tarjei Tempelhaug
Vei- og Anlegg

André Breilid
Fjell- og bergverk

Adrian Haugland
Anleggsmaskinmekaniker

Martin Spikkeland
Fjell- og bergverk

Magnus Sjølingstad Olsen
Anleggsmaskinfører

Trygve Steinar Eikild
Fjell- og bergverk

Stian Linjord
Anleggsmaskinfører

Mathias Helmersen
Automatisering

Stian Berås Steinsland 
Anleggsmaskinfører 

Arnold Eikild
Anleggsmaskinfører
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Hvor lenge har du jobbet i TT Anlegg?
- Jeg har vært ansatt i TT siden desember 1997.
Det er ganske lenge!  - Ja, jeg skjønner ikke hvor de årene har 
blitt av. Tiden har gått så fort!

Hva gjorde du før du startet i TT?
- Jeg kjørte langtransport både her i Norge og i utlandet.  
Så måtte jeg ha noe forandring, og da ble det jobb i TT. 

Trives du?
- Ja, det gjør jeg! Jeg liker friheten i jobben, vi styrer på mange 
måter arbeidsdagen selv, stort sett. Fine kolleger har jeg også.

Du må fortelle om den nye lastebilen.
- Det er en Volvo FH540 6 x 4. Jeg fikk den nå i høst. Det er en 
bra bil, det må jeg si. Den er godt utstyrt, med luftfjæring, for 
eksempel, som gjør den behagelig å kjøre på ujevn vei. Og er 
det noe vi gjør mye av så er det å kjøre på krevende veier. Det 
er en flott bil. Den er lettkjørt og perfekt til jobber som krever 
tilhenger.

Hvordan ser en normal arbeidsdag ut for deg?
- Jeg starter dagen enten på Jåbekk eller på et anlegg kl. 07, 
og det er ikke alltid dagen er ferdig kl. 15. Det går stort sett i 
massetransport, som for eksempel å kjøre for Hæhre på den 
nye E39. I dag kjører jeg grus som hentes hos TT Pukk på 
Jåbekk og leveres på Skoieheia. 

Er det en tung jobb?
- Nei, det er ikke en fysisk tung jobb, men man må jo være 
årvåken med hensyn til sikkerhet og folk. Det er mye uforutsett 
som kan dukke opp. Dagene er varierte, og det dukker ofte 
opp noe underveis. Jeg liker uforutsigbarheten, det er fint å bli 
utfordret og å ha variasjon.

Blir du i TT til du går av med pensjon?
- Nei så langt har jeg ikke tenkt, ha ha. Eller det er vel strengt 
tatt ikke så lenge til, så vi får se. Når man trives blir man jo ofte 
der man er.

Dreven sjåfør
Sten Olsen svinger inn på anlegget 
på Lohnelier i sitt nye glis. - Det er 
alltid greit med noe nytt, smiler 
sjåføren fornøyd.

Transport
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Sten Olsen
→ Alder 52
→ Bor Marnardal
→ Interesser Skog og jakt
→ Stilling Tippbilsjåfør
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Nede på Ballastbrygga på Nedre Malmø har 
det allerede vært liv en times tid. 12 dykkere 
fra Mandal Dykkerklubb i alderen  
16 til 60 har møtt opp til dagens oppdrag, 
som er å rydde rundt ”Osholm”, en gammel 
fiskebåt som gikk ned på nordøstsiden av 
Stussøy i 1973. En dykker observerte tidligere 
på sommeren en rekke fiskeredskaper 
som hadde hengt seg opp i vraket, og nå 
er det tid for aksjon. Men først skal flasker 
fylles, båter rigges, utstyr bæres ombord og 
løfteballonger klargjøres.

En halvtime senere legger Mannefjord ut 
fra kai. Mannefjord er klubbens hovedbåt, 
en 50 fots aluminiumsbåt bygd i 1983, 
drevet av en 285 HK Volvo dieselmotor. 
Opprinnelig gikk den som skoleskyssbåt på 
Nordvestlandet under navnet ”Sungard”. Etter 
et lite opphold i Søgne (som ”Høllefjord”), 
kjøpte Mandal Dykkerklubb båten i 2014, og 
etter et omfattende dugnadsarbeid, var den 
klar som klubbens hovedbåt.

 - Vi har lagt ned flere hundre timer med 
dugnadsarbeid og mer enn 300 000 kroner 
for å få den i stand. - Nå opererer den perfekt 
som dykkerbåt  forteller klubbens formann, 
Jens Hetlevik, i det båten passerer Nua ved 
utløpet av Mandalselva.

20 minutter senere ankommer vi Stussøy. 
Ankeret låres og dykkerne klargjør utstyret. 

 - Under ryddeaksjonen deler vi oss opp i 
såkalte buddypar og tildeler ryddeområder 
hvor dybde tilpasses den enkelte dykkers 
erfaring og ønske, sier dykkerinstruktør 
Erling Tønnessen. - Det er viktig at alle er 
komfortable med oppgaven, så dersom du 
ikke ønsker å lete etter fiskeredskaper, så 
gjennomfører du heller et ordinært dykk. 
Det vi finner under dykket, som batterier, 
bildekk, teiner, ruser, garn osv. sendes 
opp til overflaten ved hjelp av 50 punds 
løfteballonger som vi har med oss.
Dykkerutstyret blant klubbens medlemmer 

varierer, fra enkle 10 liters flasker til doble 12 
liters flasker, og enkelte har også med seg en 
ekstra flaske, en såkalt stageflaske.

 - Mitt hovedfokus er å oppnå lengst 
mulig dykketid og størst mulig søkeområde. 
Derfor bruker jeg alltid UV-scooter og ofte 
en stageflaske, sier dykker Øystein Rui 
Kristoffersen. - Scooteren gjør at jeg kan 
forflytte meg over store avstander med 
minimalt luftforbruk, noe som øker antall 
funn betraktelig. Stageflasken inneholder 50 
% oksygen, og gir dermed en ekstra sikkerhet 
dersom man havner i dekompresjon eller 
mister buddyen.

Etter å ha gitt loggfører CamillaTyrihjell 
info om planlagt dykketid, dybde og 
flasketrykk, entrer dykkerne vannet i tur og 
orden, gir OK signal og forsvinner ned i dypet. 
På overflaten er det med ett helt stille, og 
bare boblene på overflaten avslører at det 
pågår hektisk aktivitet 20 meter under kjølen. 
Det går ikke lang tid før første løfteballong 
popper opp noen meter nord for båten. 
Deretter spretter løfteballongene opp i tur og 
orden i løpet av den neste timen. Til sammen 
skytes det opp rundt 20 røde, oransje og rosa 
ballonger. De første dykkerne kommer opp 
via heisen i akter og tar av seg dykkerutstyret. 
Praten går livlig om hva man har observert 
under dykket, men i stedet for å sette seg 
ned, er det på med regntøy og hansker. 

 - Nå er det tid for den egentlige 
jobben, kommenterer dykker Glenn 
Bentsen. Løfteballongene som er festet til 
fiskeredskapene må opp, og helst litt raskt, 
så de ikke synker eller driver av gårde. Til 
dette brukes klubbens sikringsbåt, en 22 fots 
Polarcirkel. Den er rask og samtidig enkel å 
manøvrere. 

 - Til garn og litt større fiskeredskaper 
bruker vi en kran som vi fikk montert 
nå i sommer, etter et spleiselag mellom 
dykkerklubben, Sparebanken Sør, SR Bank, 

På teinetokt 
Klokken er 10.30 en søndag morgen i slutten av 
august. Solen står allerede høyt på himmelen, 
og været er nært perfekt for dykking; sol, nesten 
vindstille og lite svell. 

Mandal Dykkerklubb

«Mitt hovedfokus er å oppnå  
lengst mulig dykketid 

 og størst mulig søkeområde»
Øystein Rui Kristoffersen
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Dykkere på tokt. Fra venstre Glenn Berntsen og Jarle Braadland.

Tekst: Øystein Rui Kristoffersen Foto: Erling Tønnessen
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Mandal Dykkerklubb

Fakta

→ Mandal Dykkerklubb Stiftet 1966

→ Antall medlemmer i 2019 er ca. 60

→ Klubbhus, fyllestasjon og båter er på 
ballastbrygga v/Havnefogdens lokaler

→ Det er faste turer hver helg og ekstra turer i uken 

→ Frem til nå i 2019 har Mandal Dykkerklubb hentet 
opp rundt 550 fiskeredskaper, (nr. 2 på landsbasis 
i 2019) og plukket opp rundt 10 tonn med marint 
avfall, hovedsakelig plast og gummi (nr. 2 på 
landsbasis)

→ TT Anlegg AS gikk i 2018 inn på en sponsoravtale 
med Mandal Dykkerklubb, som gir klubben inntil  
3 000 liter diesel i året

Mandal Dykkerklubb

Håland Ballklubb og Mandal kommune. 
Krana har vært et viktig tilskudd til 
ryddeaktivitetene våre, forteller skipper Pim 
Midling.
Mens sikringsbåten kjører rundt og plukker 
opp løfteballonger, jobber to mann på krana 
med å dra opp et større garn. Garn sitter ofte 
fast i bunnvegetasjonen og steinrøyser, og 
trenger derfor litt ekstra løftekraft. 

 - For et par-tre år siden begynte vi å 
forstå alvoret rundt hva plastforurensning 
og spøkelsefiske betyr for livet i havet, 
og vi bestemte oss for å øke innsatsen 
betydelig. Tidligere hadde vi gjerne en 
årlig ryddeaksjon, ofte i Mandalselva. Nå er 
Mandal Dykkerklubb landsledende, både på 
opphenting av fiskeredskaper og innsamling 
av marint avfall generelt, utyper Øystein Rui 
Kristoffersen. - For mange av dykkerne er 
miljøinnsatsen blitt hovedbeskjeftigelsen, 
kan du si.

TT Anlegg sponser dykkerklubben 
med diesel som gjør klubben i stand til å 
tilbakelegge rundt 1 000 nautiske mil i året. 
Dette gir klubben en betydelig innsatsradius. 

 - Avtalen med TT Anlegg er gull verdt 

for klubben. Selv om medlemmene rydder 
på dugnad, brukes det betydelige midler, 
både på drivstoff, drifting av båter, slitasje 
og så videre. Da er det en trygghet for oss 
å vite at vi ikke trenger å bekymre oss over 
dieselkostnadene, forteller Jens Hetlevik.
En halvtimes tid etter dykket er dagens 
fangst hentet opp 13 teiner, to ruser og to 
garn. I tillegg er det tatt opp et båtbatteri og 
noen bildekk. En hummer, et titalls fisk og 
rundt 30 krabber har fått friheten tilbake. 

 - Rundt 1/3 av redskapene som hentes 
opp står fremdeles og fisker. Særlig 
skotteteiner og leppefiskteiner har stor 
etterfangst og kan fiske i tiår etter at de er 
mistet. Det som kommer inn i teina dør, 
og fungerer som åte, og på den måten kan 
redskapen fiske videre år etter år. Og dette 
fortsetter så lenge teina er hel, forklarer 
Erling Tønnessen, som også bruker mye av 
tiden på å dokumentere klubbens arbeid 
med et undervannskamera.

Og så er det endelig på tide med en 
kaffetår og litt dykkerprat, før Mannefjord 
nok en gang vender baugen mot 
Ballastbrygga og klargjøring for nye tokt.
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???TT PukkProsjekt Avfall Sør i Sørlandsparken Øst
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Dronebilde fra Avfall Sør prosjektet i Sørlandsparken Øst.
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