
får større fokus. Lena Metalls 
ambisjon er at deres master 
skal erstatte kreosot- og saltim-
pregnerte stolper. 

– Kreosot er kreftframkallen-
de og saltimpregnerte stolper 
er heller ikke bra for miljøet, 
sier Dysthe som viser bilder av 
avrenning fra kreosotstolper 
ned i grunnen.  Bruk av kreosot 
i nye stolper blir kanskje for-
budt om et års tid.

– Våre stolper får heller ikke 
råte- eller hakkespettskader, 
legger Dysthe til.

Stor restverdi
Sammen med Kari Broberg i 
Sintef Manufacturing på Rau-
foss og teknisk selger Torstein 
Budsberg ved Lena Metall, ar-
gumenterer Dysthe og Blien for 
bruk av aluminium. Materialet 
er mye lettere enn stål og tre – 
noe som har stor betydning un-
der transport i terrenget. 

– En komplett aluminiums-
konstruksjonen med alt tilbe-
hør veier så lite at hele kon-
struksjonen kan fraktes ut i ter-
renget med cirka halvparten av 
antall turer med helikopter 
sammenlignet med tilsvarende 
master i stål, sier Budsberg.

Industrien mener det er mye 
enklere å bygge i aluminium. 
Konstruksjonene kan lettere 
formes eller ekstruderes. Alu-
minium har økt levetid og redu-

serte levetidskostnader. Alumi-
nium ruster heller ikke, og rest-
verdien er meget stor.

Som Blien sier: All alumini-
um kan smeltes og brukes på 
nytt med et energiforbruk på 
bare 5 prosent sammenlignet 
med «jomfruelig» aluminium.
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OppStart: Annleggsarbeidet i Berghusbakken er i gang. 
Biltrafikken over Nybrua er stengt, men gang- og sykkeltrafikken har 
fått inngjerding og er opprettholdt. FOtO: brynjar eidStuen

GjØViK: Lundsgate over 
Nybrua vil bli stengt i 
anleggsperioden, men 
gang- og sykkelmuligheten 
opprettholdes avgjerdet 
fra anleggstrafikken.
Brynjar EidstuEn 
brynjar.eidstuen@amedia.no

Vegarbeidsprosjektet som skal 
bedre forholdene for kollektiv-

trafikken inn mot Campus på 
NTNU er nå i gang. Det startes 
opp med gravearbeider i Berg-
husbakken i disse dager. Her 
skal veien bygges helt om med 
støttemurer slik at stignings-
forholdene muliggjør busstra-
fikk på trygg og sikker måte. 
Samtidig vil det bli bygget gang- 
og sykkelvei langs Berghusve-
gen og Teknologivegen så hele 
området får et trafikalt løft. 

Vegprosjekt rundt ntnu gir utfordringer for trafikken

SKreia/rauFOSS: 
Lokal industri står i 
startgropa for å ero-
bre et nytt marked for 
aluminiumprodukter. 
Lena Metall og Hydal 
Aluminium Profiler 
med sine underleve-
randører, står klare til 
å produsere stolper 
og master for gatelys 
og elnettet.
john BErgEt 
john.berget@amedia.no

Den aluminiumsbaserte indus-
trien i vårt distrikt tenker stadig 
ut nye bruksområder for alumi-
nium.

Lena Metall er nylig ferdig 
med et tre årig utviklingspro-
sjekt for sine aluminiumstol-
per. Bedriften i Bilitt Nærings-
park er nå klare til å starte salg 
og produksjon av stolper til ga-
tebelysning og distribusjons-
nettet lokalt og regionalt. Ty-
piske potensielle kunder er 
kommuner, Eidsiva og tilsva-
rende nettselskaper.

Samtidig kan Hydal Alumini-
um Profiler på Raufoss markere 
at bedriften har kommet et steg 
videre i prosessen med levering 
av høyspentmaster til Statnett. 
Det er nå klart at Hydal sammen 
med underleverandør Kapp 
Aluminium Tretum Offshore 
skal levere til Statnetts prosjekt 
i Kobbvatn i Nordland som er 
en del av det norske sentralnet-
tet på 420 KV.

leveringsklare
– Vi har laget en familie av stol-
per og master. Alt fra stolper for 
gatebelysning til de største 
mastene i Statnetts sentralnett, 
sier prosjektdirektør ved Sintef 
Raufoss, Kari Broberg.

Observante totninger og an-
dre har kanskje sett mørke bru-
ne aluminiumstolper langs 
Bjørnstadflåa på Kapp. Her har 
Lena Metall satt opp noen av 
sine stolper i forbindelse med 
testing.

Nå er den tre år lange utvi-
klings- og testperioden ferdig. 
All godkjenning og dokumenta-
sjon foreligger. 

– Vi er leveringsklare, sier 
daglig leder Edvard Dysthe ved 
Lena Metall. 

Komplette stolper
Det er komplette stolper for el-
nettet som leveres fra Bilitt. De 
leveres i 4, 5 eller 6 meters leng-
der som letter transporten. 
Stolpene som kan skjøtes til øn-
sket lengde, leveres med ferdig 
oppheng for strømførende li-
ner.

Lena Metall har tenkt på sik-
kerhet for nettarbeiderne også. 
Stolpene leveres med klatresko 
og fallsikring. 

De første stolpene til distri-
busjonsnettet er levert og skal 
settes opp på Vardalsåsen. 

Lena Metall sikter seg inn 
mot det lokale- og regionale el-
nettet.

Vant anbud
Hydal Aluminium Profiler med 
sine samarbeidspartnere, deri-
blant Kapp Aluminium, sikter 
seg inn mot sentrallinjemarke-
det. Som kjent gjennom flere 
artikler i OA har partene levert 
en såkalt monstermast til Stat-
nett. Denne masta ble i 2017 
døpt Alma og sendt til Spania 
for fullskala testing. Resultate-
ne var så gode at Statnett har 
bestemt seg for å bruke alumi-
niumsmaster i et høyspentpro-
sjekt i Kobbvatnet i Nordland. 

– Det er nå klart at vi skal le-
vere til dette prosjektet, sier 
Roy Blien på vegne av Hydal. 
Leveringen til det værutsatte 
terrenget i Nordland, skal skje 
til våren. Som sist vil mastene 
bli montert på Kapp før de mer-
kes, demonteres og sendes 
nordover for ny montasje. 

– Dette er en viktig leveranse 
for oss. Vi tror det gir oss et for-
trinn overfor konkurrentene, 
sier Blien.

Det neste er at Statnett har 
signalisert å bygge en større lin-
je på Haugalandet i Rogaland 
bestående av 50 til 100 master. 

– Der vil vi være med i an-
budskonkurransen, sier Blien. 

Miljøprosjekter
Både Lena Metall og Hydal Alu-
minium ser på sine prosjekter 
som gode miljøprosjekter – og 
viktige prosjekter for Norge 
mens det grønne skiftet stadig 

KOMplett StOlpe: Lena 
Metall har tenkt på sikkerhet for 
nettarbeiderne også. Stolpene 
leveres med klatresko og 
fallsikring. FOtO: lena Metall

KlatreSKO: Klatreskoen 
plasseres lett i sporet for 
ekstrautstyr i stolpen.  
 FOtO: lena Metall

Fra bilitt: Slik er inn-
festingen av de strømførende 
linjene til Lena Metalls master for 
distribusjonsnettet. 
 FOtO: lena Metall

hØySpentMaSt: Det er slike høyspentmaster Hydal Aluminium 
Profiler skal levere til det første aluminiumsprosjektet for Statnett i 
Norge. Leveransen skjer til våren. FOtO: Statnett

■ Lokale produsenter av store og små aluminiumstolper

nå vil de erobre el-nettet



Last ned ENTUR og sjekk rutetider,
eller gå på www.opplandstrafikk.no

REIS SMART
TIL OSLO LUFTHAVN

RTRT
MED L

INJE 1
52

Fra LUNNER til OSLO LUFTHAVN Fra kr 45,-
Fra GRAN til OSLO LUFTHAVN Fra kr 59,-
Fra DOKKA til OSLO LUFTHAVN Fra kr 123,-
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på oa.no nå:

alltid de siste lokale nyhetene:

n n podkast: 20 år siden Tonsåsen-drapet.

n n hockey direkte: Gjøvik Hockey – Tønsberg 
direkte på OA-TV klokka 19. 

n n håndball direkte: Gjøvik HK–Kongsvinger 
direkte på OA-TV klokka 20. 

Full stans på 
fylkesveg 33
bybrUa: Trafikken stod helt 
stille i nordgående retning på 
fylkesveg 33 ved Bybrua 
tirsdag ettermiddag. Dette 
meldte et vitne til OA rundt 
klokka 13.30. 

Årsaken skal ha vært at en 
trailer sperret vegbanen.

Politiet dirigerte trafikken 
forbi.

Semitrailer  
fikk problemer  
på glatt føre
Kapp: En semitrailer sakset 
ut på Nordlihøgda på Kapp 
natt til tirsdag. Klokka 03.40 
meldte politiet om ulykken 
med en semitraileren på 
fylkesveg 86.

Den sto delvis ut i vegbanen, 
med den bakre vognen. Tre 
timer senere, klokka 6.40, var 
vegen fortsatt stengt og 
berging pågikk. Det tok rundt 
en time før bergingsbilen 
ankom stedet.

– Det var svært glatt i 
vegbanen, opplyste politiet til 
OA tirsdag morgen.

 FOtO: tilSendt

Vegprosjekt rundt ntnU gir utfordringer for trafikken
– Prosjektet har hatt noen for-

sinkelser i starten, men det er 
rom for å ta igjen det tapte, så vi 
føler oss trygge på å greie avta-
len med Opplandstrafikk om 
oppstart av  busstrafikken i slut-
ten av juni, sier kommunens 
prosjektleder Patrick van Cleef.

– Vi var spente på hvordan 
det skulle bli for skolebarna i 
anleggsperioden. Det er om-
trent 150 unger i barneskoleal-

der som krysser Nybrua hver 
dag for å komme til Gjøvik sko-
le. Dette ser ut til å bli løst på en 
trygg og sikker måte med skik-
kelig inngjerding mot anleggs-
trafikken, sier leder i Tonga Vel, 
Paul Ole Hegstad. 

– Vi er godt fornøyde med 
samarbeidet og informasjonen 
vi har fått fra Gjøvik kommune 
og Gjøvik graveservice. Det er 
klart det vil by på trafikkale ut-

fordringer for beboerne på Ton-
gjordet, men vi slipper en del 
gjennomkjøringstrafikk selv 
om vi må finne andre kjøreveier 
inn i området, sier Hegstad.

Innkjøring mot Campus fra 
Allfarvegen vil også etter hvert 
bli stengt i en periode av an-
leggsfasen. Da vil all biltrafikk 
inn mot NTNU måtte gå i gate-
ne i boligområdene på Tongjor-
det inn fra Vestre Totenveg. 

alUMiniUMSFaMilien: Lena Metall 
og Hydal Aluminium Profiler er klare til å 
levere  alt fra stolper for gatebelysning til de 
største mastene i Statnetts riksnett. Her er 
representanter for deltakerne samlet;  fra 
venstre Torstein Budsberg og Edvard Dysthe fra 
Lena Metall, Roy Blien fra Hydal og Kari Broberg 
fra Sintef Raufoss. FOtO: JOhn berget

" 
Vi har laget en 
familie av stolper 
og master. Alt fra 

stolper for gatebelysning til 
de største mastene i Statnetts 
sentralnett.

VEKSTi Vestoppland
n Lokale produsenter av store og små aluminiumstolper

nå vil de erobre el-nettet


