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ELEMENTER TIL NYE E6 I SOKNEDAL
AF Gruppen bygger ny vei på E6 i Soknedal, og i høst startet Ølen Betong
produksjonen av elementer til den 3,6 kilometer lange Soknedalstunnelen.



AVAILABLE JOBS
Betongbilsjåfør og pumpeoperatør (Suldal)
Sjåfør/Operatør på betongpumpe (Bergen)
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2018

Åpen dag ved den nye Soknedalstunnelen 12.juni. Foto: Lars Erik Sira/Statens vegvesen.

Publisert: 23.10.18
Første salve gikk av i januar 2018, og i midten av juni var de første 1000 metrene av den nye Soknedals
tunnelen sprengt. Tunnelen er en del av den nye E6 gjennom Soknedal i MidtreGauldal kommune i
Trøndelag. Planlagt åpning av veien er satt til 2020. Innen den tid skal det bygges ny to og trefeltsvei på
6,5 kilometer.
I september starter Ølen Betong opp produksjonen av elementer til den 3,6 kilometer lange tunnelen.
 Vi regner med at produksjonen til dette prosjektet vil gå over et halvt år. Elementene produseres ved
fabrikken vår i Mølstrevåg i Sveio, skal fraktes med båt til Orkanger, og deretter med bil videre til prosjektet,
sier Geir Arild Søndenå, divisjonsleder for element. Totalt går det med 26.000 kvadratmeter tunnelelement
til jobben. Dette kommer i tillegg til produksjon av elementer til nye E134 gjennom Kongsberg.

Venter på Rogfast
 Setter standarden i norsk betongbransje
Elementer til nye E6 i Soknedal
Styrer produksjonen via webside
Dobler produksjonen for nytt kraftanlegg
Legoklosser av betong slår an
Leverer storrør til Nordland
Travel betonghøst med kaier, skole og
smoltanlegg
Fra fjord til fjord
Sikret tankanlegg med 53 meters
storpumpe
Betongsjefen ble festkokk for 60 gjester
Lederskifte i Ølen Betong
Møter nye utfordringer med teknologi
Knaller på
Jobben som tidoblet seg
Ny miljøbetong skal brukes i prestisjebygg
Nye biler på veiene for Franzefoss
Rigger Jørpeland for nye prosjekter
 En perfekt medeier
Produkjsonsstart i ny hall
Vel halvveis mellom Os og Bergen
Flombekk tok 5000 tonn sand
Flere saker:
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019

 Vi har flere tusen element stående klar til levering på kaien i Sveio, som skal fraktes østover med båt til
prosjektene i Kongsberg, sier Søndenå.
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