Vi freser asfalt og betong.
Fagmessig utført til rett tid!
Asfaltfres AS er et selskap som holder til i Vikersund. Selskapet har sin opprinnelse fra
LK Asfaltfres fra 1988. I 2002 ble selskapet overdratt i sin helhet til Asfaltfres AS, som
Bent H. Skuterud og Morten Strand står bak. Vi har i dag 23 dedikerte og kompetente
medarbeidere som freser asfalt og betong. Våre medarbeidere har yrkesstolthet og
erfaring som gjør at resultat og løsninger blir hel ved. Man kan trygt si at det er mange
års erfaring med fresing i Asfaltfresgjengen.
Vi leverer hovedsakelig tjenester på Østlandet, men tar på oss jobber i hele landet.
Fresing av asfalt og betong er våre primæroppgaver, og dette er vi veldig gode på!
Ofte fungerer vi som rådgivere, da vi har mye ekspertise og erfaring med asfalt og
betong. Våre oppdragsgivere er entreprenører, stat, fylke og kommuner. Asfaltfres AS
jobber derfor på alt fra små gater til større veier, som riks- og europaveier. Stort sett
alle steder der det er asfalt eller betong. Sammen finner vi de gode løsningene.

Helse, miljø og sikkerhet
Asfaltfres AS er stolte av alle våre medarbeidere som innehar stor kompetanse innen
vårt fagområde. Vi har høyt fokus på kurs og opplæring. Det er en viktig faktor for at
man er trygg og kan utføre en god jobb! Vårt viktigste mål er at
ALLE skal trygt hjem etter endt arbeidsdag.
Fortløpende utbytting av maskiner og utstyr gjør at vi tilfredsstiller de krav som er satt
til miljø og brukervennlighet. Nytt utstyr er innovativt, effektivt, sikkert og mer miljø
vennlig. Dette gir god trivsel og mestringsfølelse, og er viktig for oss i Asfaltfres AS.

Sammen finner vi gode løsninger

SE VIDEOEN
VÅR HER
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Våre tjenester

FRESING:

Forskjellige måter
å frese på
Traufresing: Ved sprekker, krakelering og andre skader i asfaltdekket
brukes Traufresing. Den gamle asfalten freses bort, slik at det står igjen
et «basseng» som fylles med ny asfalt.
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Butt: En metode der vi lager en kileformet start/slutt i den gamle
asfalten, slik at den nye kan legges i full tykkelse hele veien. Dermed
blir skjøten mellom ny og gammel asfalt jevn og sterk. Buttskjøt
varierer i lengde ut fra veistandard og ønsker fra entrepenør.

Kumfresing: Ved å lage leggekanter mot kumlokk så unngår vi å
måtte heve eller senke kummer ned der det skal legges nytt dekke.

Demarkering: Ved demarkering og fjerning av oppmerking i veien
brukes det en fintannet merketrommel med skråkanter for å lage fin
overgang. Veimerkene skal bort, og bilistene skal kjenne minst mulig
til at merkene er fjernet.

Skjæring: Vi kan skjære asfalten i 8 cm bredde og ned til 25 cm dybde.
Deretter er det lett for entreprenører å fjerne den resterende asfalten
med gravemaskin.

Fortanning: Hvis det er et gravehull eller at asfalten er gravd bort for
å legge ny, freser vi ned slik at nytt asfaltlag kan legges jevnt med det
gamle dekket. Slik sikres en sterk og jevn skjøt.

Sinus: Sinusfresing til forsterket oppmerking er langsgående små humper
som blir frest ned i asfalten. Dette skaper vibrasjoner og støy som gjør
at bilfører blir oppmerksom når dekket treffer sinushumpene. En viktig
ting i forbindelse med trafikksikkerhet. Her brukes det forskjellig bredder ut fra veistandard.

Gjennomfresing: Blir ofte brukt når det skal skiftes ut masse i veibane
eller hele veier skal fjernes. Dette kan gjøres med alle typer maskiner
avhengig av hvor mye som skal gjennomfreses.

Fresing av betong: Fjerne kuler eller lage spor i betong fikser vi.
Maskiner i forskjellige størrelser til små og store oppdrag.

Utfordring

Hvordan vi løser det

Slitasjespor «vaskebrett»,
Profilregulering og
friksjonsproblemer

Plan-/friksjonsfresing

Ujevn og hullete kjørebane
Ustabile masser
Ramper og busslommer
Fjerne hele slitelag

Traufresing

Gravehull
Setningsskader
Hull i asfalt

Fortanning

Overflatefresing av betong
Fjerning av betonggulv
Fjerning av epoksy og
avrrettingsmasser

Betongfresing

Kabelgrøfter
Fjerning av veier/fortau
Rehabilitering av veier

Gjennomfresing

Leif Hodnemyr Transport AS

er samarbeidspartner for både store og små
entreprenører. Stor kapasitet, punktlighet og
lang erfaring er utgangspunktet for jobben vi skal
utføre, vi kan håndtere, og levere alle typer masser.
Massetransport med Tippbiler/ 4-akslet /Tipp-semier,
Kranbiler med Grabb, Krokbiler og containere,
Maskintransport, Sikteverk for sortering av masser,
Godstransport

Vi produserer og leverer

• Jord som Anleggsjord, Hagejord, park-mix®,
Hagemix® proffjord og Bark produkter
• Knuste fjellmasser, sprengstein, subbus, singel,
pukk, grus, maskinkult
• Fyllmasser, leire, myr, rensk masser
• Alle typer sand, eks Pussesand, støpesand, fall
sand, (EU) sand, strøsand
• Leveranser av Torvtak i Bulk med Kran\grabb
• Levering av Kalkprodukter til landbruk

ForetrukkenForetrukken
samarbeidspartner
til Asfaltfres
AS i Kristiansandregionen
samarbeidspartner
til NSS i Kristiansandsregionen
E-post:
post@lht.as
Tlf:380
380
E-post:
post@lht.as •
• Tlf.
90 90
804804
WWW.LHT.AS
WWW.LHT.AS
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Knuseverk

Bærekraftig gjenbruk
Vi freser ikke bare asfalt, vi knuser også. Gjenvinning er i vinden som aldri
før. Vi knuser asfaltflak og fresemasse som skal inn i produksjonen av ny
asfalt eller legges ut som kantmasse (banket) på veier, stabilisering av veier
etc. Gjenbruk av asfalt er blitt en viktig brikke for å redusere CO2-avtrykket
ved produksjon av ny asfalt. Asfaltbransjen er bevisst på sitt miljøansvar og
velger den mest miljøvennlige løsningen.
Kort transport av masser og knusing på stedet gir en bærekraftig miljø
gevinst der det er mulig. www.asfaltgjenvinning.no er verdt å svinge
innom for dere som vil vite mer.

Vi har godkjent mottak av fresmasse og asfaltflak.
Ta kontakt hvis dere ønsker knusing eller kjøpe fresemasse av oss!
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Miljøfyrtårn
Asfaltfres AS er en
sertifisert miljøfyrtårnbedrift. Det betyr at
vi tar miljø og bærekraft på alvor.
For å oppnå denne sertifiseringen
(og beholde den) må vi som bedrift
jobbe konkret med miljøforbedringer innen områder som f.eks.
arbeidsmiljø, avfallshåndtering,
energibruk, innkjøp og transport.
Dette gjør vi for å minske våre
økologiske fotavtrykk på klima og
miljø. Vi har alle et ansvar
for å bidra til oppnåelse
av FNs bærekraftsmål.

Teglverksveien 100, 3057 Solbergelva // Tlf. 468 26 317 // E-post: post@brani.no // www.brani.no

KVALITET, EFFEKTIVITET
OG PUNKTLIGHET

Vi leverer asfalttjenester av høy kvalitet til rett
pris i hele Østlandsområdet, Viken.
Vi har dyktige og erfarne asfaltører som utfører
alle former for asfaltering. Vi kan tilby asfaltering,
lapping av hull i asfalt, fresing av asfalt og asfaltkanter, skjæring av asfalt og asfaltkanter.
Vi produserer miljøvennlig asfalt til egne prosjekter
og andre aktører fra vårt nye asfaltverk på Snarum!

7

Transport

Vi takker våre
samarbeidspartnere
Geithusveien 69, 3370 Vikersund • Tlf. 32 78 77 99
E-post: post@buskerudolje.no
www.buskerudolje.no
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Transport
Når vi har ledig kapasitet, tar vi på oss frakt av maskiner, utstyr og massekjøring. Spør oss, om du har noe
tungt og svært som skal flyttes. Vi har hengere og
biler som er beregnet til spesialtransport. Ved behov
for følgebil fikser vi selvfølgelig det.
Ta kontakt med oss for fraktbehov og løsninger!

I vår maskinpark har vi:
• Asfaltsemi.
• Tippsemier.
• Maskinhengere.
• Slepehengere.
• Tippbiler.
• Vannbiler.

A JOHN DEERE COMPANY

Åpningstider: mandag – fredag
kl. 07.00 – 16.00
Ditt komplette servicesenter på
Tangen i Vikersund!
Tlf 313 02 550
E-post vikersund@tess.no
24t slangevakt tlf 906 74 990

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

WIRTGEN NORWAY AS . Gallebergveien 28 . 3070 SANDE
T: +47 33 78 66 00
www.wirtgen-group.com/norway
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Referanser

NORGES STØRSTE
LEVERANDØR AV

www.verne.no
telefon: 22 90 76 00
post@verne.no
Prof. Birkelandsvei 26B, 1081 Oslo
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VARSELLYS
ARBEIDSLYS
EKSTRALYS

LOKALT OG I SKYEN
SKREDDERSYDDE IT-LØSNINGER
Symetra er en IT-leverandør med høy kompetanse og lang erfaring.
Dette har gitt oss en god breddekunnskap våre kunder får glede av.

Vikersundgata 31, 3370 Vikersund
Tlf. 67 41 50 00 • www.symetra.no
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Miljømerket Trykksak

· Concept: JS Media Tools A/S · 113178 · www.jsnorge.no

Asfaltfres AS
Nedre nedmarken 14,
3370 Vikersund
Telefon: 900 14 546
Epost: info@asfaltfres.no
www.asfaltfres.no

