Solid entreprenørskap
Asfalt & Maskin AS er et asfaltentreprenørfirma som
ble startet våren 1991. Firmaet driver hovedsakelig
med oppretting og asfaltering, plass-støpt kantstein og
betongrekkverk.
Vi påtar oss også annet arbeid i forbindelse med total
løsninger på etableringer av fortau, refuger, rundkjøringer
og lignende. Glidestøping av fendere, svelvikellipse,
betongrekkverk H2 E90, midtdeler H2 D90 og H2 E 90
«ny over gammel» er også i vårt sortiment.

Våren 2020 fikk vi også CE-merking på våre betong
rekkverk, noe som gjør at vi har samsvarsgodkjenning
fra Statens vegvesen.
Bedriften har pr. i dag elleve ansatte: to i administra
sjonen og ni i produksjonen. Fire av de ansatte har
fagbrev i asfaltfaget, en har fagbrev som anleggs
maskinfører. Felles for alle er lang erfaring og en
kjærlighet for sine fag.

Asfalt – presisjon og kompetanse
Asfalt & Maskin har lagt asfalt siden 1991, og har siden
den gang utviklet seg til å bli en av Vestlandets fremste
og mest effektive asfaltfirmaer. Vi utfører både store og
små jobber for kommuner, SVV, entreprenører og private.

Vi tar også miljøvern svært alvorlig, og vi mener at det
er et ansvar vi alle har ved å holde våre maskiner så
klimavennlige som mulig ved å forsikre oss unødvendig
utslipp eller søl fra disse.

«Vår maskinpark gir oss muligheten til å g
 jennomføre
asfaltering på de fleste plasser – og ved ønske
dimensjonerer vi også asfalt og underlag til å p
 asse
bruksområdet for akkurat ditt prosjekt». Vi har et godt
øye for detaljer, og med oss på laget kan du med
trygghet være sikker på at oppdraget er i de aller beste
hender.

Et bredt spekter av verktøy
2 stk. 9,5 tonns asfaltutlegger
1 stk. 7 tonns asfaltutlegger
1 stk. 4,5 tonns vals
2 stk. 2,5 tonns vals
1 stk. 7,5 tonns traktorhøvel
1 stk. Emulsjonssprøyte (traktormontert)
1 stk. Riggbil for asfaltarbeid
3 stk. 1,5 tonns kantstøpemaskin
1 stk. 19 tonns kantstøpemaskin
2 stk. Riggbil for kantstøpemaskin
1 stk. 3-akslet maskinhenger

En moderne og velholdt maskinpark
For å sikre deg som kunde at både kvaliteten, arbeidet
og tidsfristen vi har satt, skal holdes, er vi nødt til å ha
utstyret vårt i orden. Vår store maskinpark er moderne,
og vedlikeholdet tas veldig seriøst. Dette gir oss en god
driftssikkerhet og stor arbeidskapasitet.

Nytveit AS har levert transport i form
av anlegg, asfalt, brøyting, salting og
maskinflytting siden 1986 og er godt
innarbeidet i markedet.
Bilparken vår består av over 36
biler fordelt på dumpere, krokbiler,
maskin/tippsemier, spriderbiler,
kran/grabbebiler og asfaltbiler.
Vi har mange gode samarbeids-partnere og kan levere det meste
av utstyr utover egen kapasitet.
Vi har gode digitale systemer som
gjør hverdagen enklere for kunden.

Hardangervegen 875, 5267 Espeland
post@nytveit.no
Tlf. 916 92 760 • www.nytveit.no

Lang historie – lang erfaring
22. april 1991 kjøpte Trygve Djønne, Arvid Byrkjeland
og Roald Garnes Arna Asfalt, for så å starte Asfalt og
Maskinutleie. Roald og Arvid a
 nsetter sin første mann,
og sammen arbeider de ute på veien og legger asfalt.
Om vinteren hadde de kommunale brøytekontrakter
som de kjørte på.

Med mange maskiner og god utvikling opparbeider
Asfalt & Maskin gode kunder og et godt rykte som en
solid og pålitelig aktør i bransjen.

I 1993 går Asfalt og Maskinutleie til innkjøp av sin første
kantstøpemaskin for å ta på seg flere og mer omfattende
oppdrag. Dette viste seg å være en god løsning og et
raskere alternativ til settestein.

Våren 2020 får Asfalt & Maskin CE-merking og
samsvargodkjenning av Statens vegvesen på sine
betongrekkverk, som gjør at de kan ta på seg større og
enda mer omfattende oppdrag på alle SVV`s veier.

I 1998 inngår Asfalt og Maskinutleie samarbeid med det
som i dag heter NCC Industry. Etter noen år velger
Asfalt & Maskin å starte med større betongkanter,
altså betongrekkverk. Så i 2010 starter de opp med
WIRTGEN sin SP150, som støper kanter helt opptil
1 meter. Dette er noe som fungerer bra, og den gode
utviklingen fortsetter.

1991

2017 anskaffes WIRTGEN SP25i for å kunne støpe
rekkverk «ny over gammel», som gjør at man slipper å
fjerne eksisterende kanter, for heller å støpe oppå.

Januar 2021 kjøper Asfalt og Maskin tilbake eierandelene
til NCC. NCC skal gå nye rettinger og Asfalt og Maskin
ønsker å stå som et selvstendig firma.
I 2021 fyller Asfalt & Maskin 30 år som firma. Med et
godt rykte og gode samarbeidspartnere forsetter vi å
levere asfalt, kantstein og betongrekkverk av høy kvalitet
og har tenkt å fortsette med det også i fremtiden.
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CE-merking og samsvarsgodkjenning av betongrekkverk

Betong – fremtidens materiale
Vi har drevet med plass-støpt kantstein av betong
siden 1993, og utifra dette har vi utvidet oss til å støpe
godkjente betongrekkverk for SVV.
Vi kan levere kantsteinstein og betongrekkverk fra
2–110 cm. Her iblant H2-rekkverkene på høydene
75–100 cm.
Med våre maskiner kan vi med større profiler støpe med
planert grus som underlag med automatisk nivellering
etter skinner eller strengline, og takler med dette større
ujevnheter.

Sidedeksler på begge sider av støpeformen reguleres
trinnløst for å kompensere høydeavvik på underlaget.
Minimum veibredde for støp av kantstein og mindre
fendere er 2,80 meter. Ved støp av betongrekkverk
med høyde 46 eller mer, må veibredden være minimum
3,7 meter. Støpeformene er plassert på høyre side av
maskinene, slik at det støpes med trafikken ved støping
av veiskulder. I spesielle tilfeller kan understellet på
maskinen snus slik at man støper motsatt vei.
Alle våre profilkanter med mål er å finne på vår
hjemmeside: www.asfalt-maskin.no

www.ohbetong.no
Følg oss i

www.ohbetong.no
Tlf. 55 24 93 33
sosiale •
medier

Tlf. 55 24 93 33

Road and Mineral Technologies. Med ledende teknologi fra Wirtgen Group
kan du løse alle oppgaver i veibyggings-syklusen optimalt og økonomisk.
Knusing, blanding, utlegging, kompaktering og senere rehabilitering.
Du kan stole på de sterke produktene fra Wirtgen Group teamet, WIRTGEN,
VÖGELE, HAMM, KLEEMANN og BENNINGHOVEN.
www.wirtgen-group.com/en-no
Wirtgen Norway AS / Gallebergveien 28 / 3070 Sande / T: +47 33 78 66 00

Alle behov dekket!

WIRTGEN / VÖGELE / HAMM / KLEEMANN / BENNINGHOVEN



Nyetablering av rundkjøring
på Askøy



I dette prosjektet hadde vi flere typer kantstein
og betongrekkverk til forskjellige behov.
H2E90 rekkverk satt opp for å forhindre
trafikanter og publikum å falle utfor høyder.
Svelvikelipse er satt opp mellom veien og
gangsti for å beskytte publikum, men fortsatt
beholde sikten. Avvisende kantstein til fortauer
og bussholdeplasser. Ikke-avvisende kantstein
til rundkjøring. På deler av prosjektet ble det
også montert flettverksgjerde. Dette er et
veldig godt eksempel på hva vi kan gjøre med
våre maskiner samt gode og trygge funksjoner
for et veisystem.

Ny over gammel i Ålvik
På farlige strekninger på Vestlandet
hvor kantene er for lave, bruker vi vår
kantstøpmaskin SP25i til å støpe et nytt,
høyere og sikrere betongrekkverk.
Dette er en løsning som gjør at man
slipper å fjerne kanten. Detter gjør selve
oppdraget mindre kostbart og mindre
krevende for hovedentreprenøren.



Asfaltering Finse 1222
Med maskiner og utsyr lastet opp på
anleggstog, reiste vårt asfaltlag til tog
stasjonen på Finse for å asfaltere.
Gode løsninger og dyktige asfaltarbeidere
med lang erfaring i faget utfører store og
små oppdrag med presisjon og yrkes
stolthet.

Me utfører: Graving · Sprenging · Transport · Natursteinsmurer · Forskaling · Støyping
Prosjektering · Teikningar · Berekningar · Byggjesøknader
HANSEN & EKNES AS | Osterøyvegen 2514, 5283 Fotlandsvåg | Tel.: 908 54 429 • 908 71 519

hansen-eknes.no

Alt innen transport og entreprenørarbeider

Vi takker våre
samarbeidspartnere
Kvamsvegen 11, 5265 Ytre Arna • Tlf. 55 53 54 80
E-post: firmapost@rivenes.no • www.rivenes.no

TESS ÅSANE

Liavegen 1, 5132 NYBORG
Tlf.: 55 19 94 50 - E.post: asane@tess.no
www.tess.no

EN ENKLERE, SIKRERE OG
MILJØVENNLIG MÅTE
Å GRAVE PÅ

www.bydrift.no

Tunesvegen 183
5264 Garnes
Tld. 55 24 40 00
firmapost@asfalt-maskin.no
www.asfalt-maskin.no
Åpningstider:
Mandag til fredag 08:00 – 16:00
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Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende prat!

