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ALLSIDIG MASKINENTREPRENØR
Bjørn Baastad AS er en maskinentreprenør etablert i Trysil,
og har vært i daglig drift siden 1997. Firmaet med sine 25
ansatte, utfører arbeidsoppdrag innen totalentreprise for
bygg og anlegg.

Vi har en oppdatert og fleksibel maskinpark:
• 8 beltegravere fra 8- 30 tonn med GPS
• 1 hjulgraver
• 1 veihøvel
• 4 hjullastere fra L50 til L150
• 3 lastebiler m/ hengere, strø og brøyteutstyr
• 1 traktor med henger og div. utstyr
• 1 vals og flere vibroplater.
• tømmerklyper, klippeklo, piggaggregat etc.
• tinekjeler for opptining av stikkrenner

I tillegg har vi en stor andel ADK- sertifiserte fag,
grunn- og maskinarbeidere med bred og solid
kompetanse for alle oppdrag.
Bjørn Baastad AS utfører alt av grunn- og terrengarbeid
med komplett opparbeidelse av enkeltstående hus- og
hyttetomter, komplette hytte- og boligfelt med etablering
av infrastruktur for vei, el, vann og avløp, infiltrasjons og
renseanlegg, samt veivedlikehold og vinterdrift.
Våre oppdragsgivere er private, offentlige etater,
landbruks, skogbruks- og næringsvirksomheter, større
entreprenører og eiendomsutviklere.
Geografisk arbeidsområde er fortrinnsvis Innlandet fylke,
i hovedsak Trysil kommune.

Vi ønsker å utføre ditt prosjekt
– ta kontakt, så hjelper vi deg!

SKOGNÆRING
Vi ønsker å tilby komplette løsninger til deg som
har skogsbilveier med behov for etablering,
vedlikehold og utbedringer.
Bjørn Baastad AS tilbyr komplette løsninger:
• veibygging i klasse 1–8
• grøfting
• utbytting av stikkrenner i alle dimensjoner
• bygging av prefabrikkerte broer og kulverter
• grusing og opprusting av veibane
• høvling
• klipping av busker og trær opptil Ø30 cm
• strøing og vintervedlikehold

Ta kontakt med oss
for et uforpliktende tilbud!
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Med kompetanse i alle ledd vil vi gi våre kunder effektive
transport- og logistikkløsninger av høy kvalitet.
Brøyting, massetransport og asfaltkjøring utført med
spesialtilpasset utstyr.

Storvegen 27, 2420 Trysil • Tlf. 62 45 44 90 • post@trysilelektro.no
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Tlf: 62 58 86 00 • www.nortransport.no

www.trysilelektro.no
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VANN, AVLØP OG
INFILTRASJONSANLEGG
For å endelig avklare om infiltrasjonsanlegg kan bygges,
må det gjennomføres grunnundersøkelser og vurdering av
forurensningsmessige konsekvenser av firma med
nødvendig kompetanse.
Bjørn Baastad AS har nødvendig kompetanse og er sentralt
godkjent for dette, både som prosjekterende og utførende.
Vi har kontakter med alle typer leverandører innenfor dette
fagfeltet.

TOMTEGRAVING

Det er et krav i Norge at det ikke er lov å legge inn vann
før man har godkjent utslippstillatelse. Vi prosjekterer
enkeltanlegg og fellesanlegg, utfører også VA-planer for
mindre områder og utfører komplette søknader til
kommunen om utslippstillatelse.

Bjørn Baastad AS har lang erfaring
med tomtegraving, og leverer
komplett tomt – fra urørt terreng
til ferdigstilt med alle tekniske
installasjoner. Vi gjennomfører tomt
med planering, tilføring og utskifting
av masse, klargjør for vann og avløp,
overvannshåndtering, legger inn fiber
og strøm, lager parkeringsplasser og
etablerer plen og grøntarealer.

Bjørn Baastad AS hjelper deg
å gjennomføre din bolig- eller
hyttedrøm.

Leverandør av kvalitetssystemer
og arbeidsvarslingskurs til byggog anleggsbransjen i tillegg til
søknader om sentral godkjenning.
www.kurssenteret.no

opsis.no
post@opsis.no
477 43 300
opsis_as
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Vi leverer alt innen
Slamavskillere • Oljetanker • Renseanlegg • Samletanker

GLOMMA FIBERPLAST AS
Vindheiavegen 139, 2406 Elverum • Tlf 62 41 02 38/920 57 099/920 64 689/454 07 790
E-post glommafp@online.no • terjepettersen82@gmail.com

Vi utfører alt innen reparasjon av
tungbil og anleggsmaskiner.
Solgaard skog 116, 1599 Moss • Tlf. 69 24 06 50 • E-post: post@zebra.no
www.zebra.no
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VEIDRIFT
Bjørn Baastad AS har en drifts- og
vedlikeholdskontrakt med Innlandet
fylkeskommune. Vårt driftsområde er
i Rendalen–Engerdal–Trysil.
I hovedsak er oppgaven å sikre
god og trygg fremkommelighet for
brukerne av fylkesveiene, sommer
som vinter, med alle de drifts-,
vedlikeholds- og investeringsoppgaver dette innebærer.

INFRASTRUKTUR
– det som må være på plass for at noe
skal fungere.
Bjørn Baastad AS er en solid og erfaren
leverandør av alle tekniske fag i
grunnen. Vi har siden 2007 hatt
samarbeid og rammeavtaler med Elvia
for kabelgrøfter av alle slag. Vi har 10
mann med godkjent ADK- bevis for
rørlegging i grunnen, samt 2 mann med
elektromuffesertifikat og mange år hatt
rammeavtale med Trysil kommune som
innebærer teknisk arbeid i og på
kommunalveinettet, gangveier m.m.

MASKINER

Vi takker B Baastad for å velge utstyr fra oss

TOFT UTSTYR FOR

HARDT ARBEID
www.mahlers.no / (0047) 909 35 698 / roar.wehn@mahlers.no
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Se utvalget på www.entrack.no
Ring oss på telefon 62 94 54 40 eller send oss en epost på firmapost@entrack.no

UNDERSTELL

DELER OG
TILBEHØR
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Vestmovegen 28, 2420 Trysil
Telefon: 90 11 16 28
E-post: bb@bbaastad.no
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