T. Engene as – en tungvekter i bransjen!
T. Engene as er en av landets ledende entreprenører på pigging,
rensking, lasting og utkjøring fra tunneler. Med mer enn 30 år i
bransjen, har vi opparbeidet unik kompetanse og erfaring på
området. Vi har base på Gol i Hallingdal, men har hele landet
som nedslagsfelt.
Vi blir benyttet fast av mange av de store vei - og anleggsentreprenørene og har vært involvert i mange tunge, nasjonale oppdrag. Det tar vi som en tillitserklæring og at vårt navn er synonymt med styrke, effektivitet og kvalitet. En tillit vi vil gjengjelde
med å utføre våre oppdrag på en tilfredsstillende måte. Det oppnår vi gjennom effektivt og sikkert arbeid mot et sluttprodukt
som begge parter kan være stolt av.
Vi tilbyr oppdrag for private, bedrifter og det offentlige, som
transport, vei, vann, kloakk, graving og planering. Vår bedrift er
opptatt av rask omstilling for å etterkomme kundens ønsker.

Maskin til overhaling ved verkstedet på Gol.

Et kort tilbakeblikk…
Historien om bedriften starter tidlig på 70-tallet, da 20 år
gamle Torbjørn Engene kjøpte sin første lastebil, en brukt
Mercedes. Seks år senere supplerte han med en gravemaskin, og det gikk ikke lang tid før han rundet den første
millionen i omsetning. Tidlig på 80-tallet begynte snøballen
virkelig å rulle, Engene fikk sin første anbudsjobb;
Fjærlandstunnelen, en stor jobb til åtte millioner kroner. Da
eide han fire av totalt 30 biler, de øvrige ble leid inn.

Bedriften har hele tiden hatt de største oppdragene utenfor
Hallingdal, og søkt stadig nye utfordringer. Gardermobanen
og grunnarbeidene på Oslo Lufthavn Gardermoen, var store
og prestisjetunge oppdrag som strakk seg over fire år.
T. Engene as har i dag om lag 100 ansatte med tro på at også
framtiden vil være preget av stor aktivitet og mange utfordringer. Og tro kan som kjent flytte fjell…

Etter gjennomslaget i Fløyfjellstunnelen i Bergen, fulgte
flere store oppdrag. Torbjørn Engene ble engasjert både
på Svartisen og anlegget i Jostedal som pågikk i fem år,
fram til 1990.
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TUNNELARBEIDER

Tunnelarbeider
Tunneltransport og lasting er våre hovedområder, og med over
30 år i bransjen har vi opparbeidet en unik erfaring, kompetanse
og styrke. I sum gir det oss spisskompetanse på å få ut stein på
kortest mulig tid, uten at vi går på akkord med sikkerheten.
Egenskaper som har vært avgjørende i konkurranse om flere
typer jobber.
Det betinger samtidig at vi alltid har det rette utstyret for
hånden. Store lastemaskiner og tippsemitrailere på inntil
30 kubikk med erfarne sjåfører utfører jobber over hele landet.

Leverandør av knuseutstyr
og hydrauliske hammere.
Øysand - 7224 Melhus
Telefon: 72 87 15 11 • Telefax: 72 87 21 90

DAGANLEGG

Du kan stole på oss
– både i bunn og grunn!
T. Engene as tilbyr alt innen grunnarbeider, primært i Østlandsområdet. Vi har blant annet fått ansvar for alt grunnarbeid
i tilknytning til store hyttefelt. Det favner vei, vann, kloakk
og tomtearbeider.
Vi måler opp, graver, planerer og legger rør. Vi tar ut masse og
utfører sprengningsarbeider.
All infrastruktur knyttet til hytte- og boligfelt utføreres effektivt
og med kvalitet. T. Engene AS har årelang og solid erfaring med
å bygge vann, vei og avløpsanlegg til næringsbygg, hytter
og boligfelt.

En av gutta er innom og henter materiell
hos en av våre faste leverandører.

• Smøresystemer
• Maskinkontroll
• Hjullastervekter

www.norsecraft.no

Leverandør av :

Kummer og rør i betong - Pakninger
Gategods - Kumstiger - Fiberduk
www.betonor.no
Medlem av BASAL - GRUPPEN.

Stikningarbeider
T. Engene as har investert i avansert oppmålingsutstyr som gjør oss i
stand til å utføre stiknings- og beregningsarbeider både til det offentlige
og private markedet.
Ved hjelp av landmålingsutstyr, samt topp moderne GPS-utstyr på
flere av våre maskiner, kan vi utføre jobben effektivt og meget nøyaktig.
Ved at vi selv tar hånd om også denne delen av grunnarbeidet, er
kunden sikret en effektiv og økonomisk prosess hele veien.
Våre tjenester omfatter:
- Utstikningsarbeider
- Profilering
- Masseberegning
- Utsetting og kontroll av bygninger
- Bygg og anleggsmålinger
- Mindre beregningsarbeider
- Evt. annet oppmålingsteknisk arbeid etter avtale

Lasere og GPS- maskinstyringer til gravemaskiner, dosere og veghøvler.
INTELLIGENT
MASKINSTYRING....
fra Mikrofyn.

Aurveien 1930 Aurskog
Tlf 63 85 40 80 Fax 63 85 40 81
Epost: post@scanlaser.no
www.scanlaser.no

SPESIALTRANSPORT

Tungtrekker
Vi tar på oss spesialtransport over hele landet
på inntil 70 tonn med 5 akslet Man 41.604
med converter.
Tungtrekkeren blir benyttet til intern- og eksterntransport for å kunne forflytte tungt materiell
raskt - og med det gjøre oss svært fleksible.

Lektertransport
Vi har egne lektere som benyttes både som forlenget tippkant, samt til frakt av masse og utstyr
på vannet. Lekterne er spesialtilpasset til dette
formålet.

• Industrislanger/kuplinger
• Hydraulikkslanger
• Stålslanger
• Teknisk gummi
• Injeksjonsutstyr
Vår viktigste lagervare: SERVICE

– Et firma innen Vanlinekjeden –

Codan AS • Strømsveien 314, 1081 Oslo
PB 209 Leirdal, N-1011 Oslo
Tlf.: 22 90 65 50 • Fax.: 22 32 75 83
Ordretlf.: 22 90 65 52 • Ordrefax.: 800 89 000
firmapost@codan-gummi.no • : www.codan-gummi.no.

Langtransport
T. Engene AS disponerer trekkvogn med
jumbotralle. Bilen har faste oppdrag
for Hallingdal Transportsentral, men er
tilgjengelig også for annen transport.

Kalktransport for
Brønnøy Kalk
T. Engene as har ansvar for all interntransport av
kalkstein i kalkbruddet til Brønnøy Kalk, som i
mengde utgjør 60.000 tonn i løpet av en uke.
Oppdraget består i å transportere kalkstein fra
bruddet til knuseren, en fem kilometer lang
strekning som for det meste er lagt i tunnel. Et
arbeid på røft, sleipt og tidvis støvete underlag
som setter store krav til både utstyr og sjåfører.
Vår maskinpark på stedet er dimensjonert for å
tåle påkjenningene, og vi tar alltid høyde for at
eventuelle reparasjoner og vedlikeholdsarbeider
ikke går ut over effektiviteten.

42 avdelinger
- ett nummer:

815 00 540

REFERANSER

Sted
År
Type

: Rv.52 Heslasvingen Spildra g/s-veg
: 1997 – 1999
: Bygging av 2,5 km. gang- og sykkelveg, 2000m2 natursteinmurer og 1000m2 plaststøpte forstøtningsmurer
Varighet : 18 mnd.

Sted
År
Type

Sted
År
Type

Sted
År
Type

: Forlengelse av kryssingsspor ved Gulsvik stasjon
: 2000 - 2001
: Grunn og fundamenteringsarbeid samt utsprenging av
23000tfm3 fjell nærme jernbanespor.
Varighet : 16 mnd.

: E16 Selta – Voldum, Lærdal
: 2001 - 2003
: Bygging av 2,5 km ny veg parsell av E16, utsprengning av
forskjæringerer, utlasting og transport av 4,6 km tunnel
350000tfm3 muring av natursteinsmurer 1400m2,
fundamenteringsarbeid Øygardsbrui
Varighet : 30 mnd.

: Sparebank1 Hallingdal, Gol
: 2001
: Sprengning og utgraving av tomt, vann og avløp samt
tilbakefylling og arrondering rundt nybygg
Varighet : 5 mnd.

Noen utvalgte referanseprosjekter
Kraftutbygging Sauda, Lasting og transport 1.700.000 lm3
Halsnøysambandet, Lasting og transport 500.000 lm3
Rv. 550 Agaparsellen
OPS E39 Lyngdal – Flekkefjord, Lasting og transport 700.000 lm3
OPS E39 Trønderlag, Lasting og transport 800.000 lm3
Jernbanetrasse Bergensbanen parsell Oksebotn.
Forlengelse av kryssingsspor ved Hol stasjon.
Rive- og ryddearbeider Gråskallen
Planskilt kryssig av jernbane ved Gol Stasjon
Planskilt kryssig av jernbane ved Sagedalen, Flå
Planskilt kryssing av jernbane ved Kvi, Flå

Ledningsanlegg Skarslia, Ål Kommune
Luftambulansebase Ål
Aircargo terminal, Braathens
Freseveg Rv50, Myrland
Gang- og sykkelveg Rv.7 Gol
Gang- og sykkelveg Torpo Ål kommune
Gang- og sykkelveg, Skurdalen og Hol
Plastring av Styggevassdammen Jostedalsanlegget
Gol Skysstasjon
Komposteringsanlegg Hagaskogen

Salg:
Deler:
Service:
Fax:

959 02 525 /56 33 72 00
959 02 523 /56 33 87 63
959 02 524 /56 33 80 03
56 33 83 00

sales@georg-rokstad.no
parts@georg-rokstad.no
service@georg-rokstad.no

Starten av
firmaet i 1972:

Klemmaveien
3570 Gol
Telefon 32 02 94 10
Telefaks 32 02 94 11
post@engene.no

www.engene.no

