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Vi fusjonerer og blir Garda Sikring AS
Norges ledende konsern innen områdesikring, Garda Sikring, samler alle sine områdesikringsselskaper
under ett merkenavn. Fagkompetanse, innovative løsninger og et profesjonelt og kundevennlig mannskap, skal fortsatt være fundamentet som Garda Sikring konsernet er tuftet på når vi nå samler oss under
Garda Sikring merkevaren.
Garda Sikring konsernet ble dannet i 2017, gjennom oppkjøpet av Garda Anleggsikring, Systemsikring, Håland og Karlson, Solheim
Gjerdenett, Lauritsen Gjerdefabrikk og Røa Gjerdefabrikk. Senere har Garda Sikring Midt-Norge, Trygg Vei og Nor-Netting kommet
til, og konsernet består i dag av totalt 9 operative selskaper.
De første årene valgte konsernet å drive videre under de lokalt etablerte selskapsnavnene, men nå er tiden inne for å samle
virksomhetene under Garda Sikring. Fra 1/1-22 vil derfor Garda Anleggsikring og de andre lokale selskapene fusjoneres. Våre
selskaper Trygg Vei og Nor-Netting vil bestå i sin nåværende form og ikke bli berørt av de varslede endringene i gruppen.
“Anleggsikring skal fortsette med å være konsernets landsdekkende spydspiss innen flyttbar sikring, og for våre kunder blir vi
den leverandøren de kjenner fra før, med de samme ansatte og samme lokasjon i Stamveien på Hagen. Men det at vi nå samler
virksomheten vil være til klar fordel for kundene, da Garda Sikring vil kunne tilby konkurransedyktige totalløsninger, enhetlige
systemer og høyere gjennomføringskapasitet og tilgjengelighet på service, deler og beredskap ved behov”, sier Jon Ola Stokke,
Konsernsjef i Garda Sikring.
Våre lokale selskaper har en lang og stolt historie som vi skal ta vare på. Garda
Sikring er opptatt av å kunne tilby markedet gode produkter og gjenkjennbare
tjenester uansett hvor i landet våre kunder måtte ha behov. Våre kunder skal
føle seg trygge på at vi vil levere løsninger av høy og forutsigbar kvalitet fra
nord til sør og øst til vest.
Garda Sikring vil i tiden fremover prioritere å utvikle eksisterende kundeforhold,
samt styrke egen organisasjon med nytt materiell og kompetanse. Vi lover å
arbeide hardt for fortsatt å være våre kunders førstevalg innen områdesikring,
høysikkerhet, veisikring og service.
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Konsernsjef i Garda Sikring

ANLEGGSIKRING

“Vi ser fram til et spennende 2022, der vi skal videreutvikle Anleggsikring under
Garda Sikring-merkevaren, og fortsette med å tilby innovative produkter til byggeog anleggsbransjen og andre med behov for flyttbare sikringsløsninger. Sammen
med en gjeng gode kollegaer rundt i hele landet, vil vi i Garda Sikring være en
komplett leverandør for anlegg,- område- og veisikring,” sier Frode Rastad,
leder i divisjon Anleggsikring.
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Førde Videregående Skole er et arbeidsfellesskap
mellom Consto Bergen og Consto S&FJ, der
byggherre er Vestland Fylkeskommune og
kontraktssum er 675 mnok.

En grønnere byggebransje på dagsorden
Førde Videregående skole i Vestland fylke skal rehabiliteres og bygges ut, og bli et fremtidsrettet
skolebygg for en samlet videregående skole i byen. Her er Consto innstilt som entreprenør, og bygget
skal ferdigstilles i 2023. Grønne bygg- og anleggsprosjekt er en viktig del av Consto sin miljøstrategi,
og en rekke tiltak blir også gjort i dette prosjektet.
Bygg og anlegg står for en stor andel av klimagassutslippene, og Consto har satt seg som mål å være blant de fremste når det
gjelder planlegging og gjennomføring av grønne bygg- og anleggsprosjekt. Prosjektet i Førde er fossilfritt, som ifølge
Karoline Sønnesyn, HMS-/KS-rådgiver i Consto Bergen, innebærer at de har en egen dieseltank for å
sikre at alle maskiner benytter seg av biodiesel og derfor gir null utslipp av CO2. Bygget skal bygges
som passivhus med solceller og dette bidrar til å redusere strømforbruket til bygget i driftsfasen, og
dette vil ha en positiv langsiktig virkning på miljøet. Prosjektet skal ikke benytte helseskadelige stoffer, og
har derfor opprettet systemer for å sikre at dette blir ivaretatt. Bygget blir også satt opp med stor
andel trekonstruksjoner fremfor betong, som gir et lavere klimaavtrykk. I tillegg er Sønnesyn
positiv når det kommer til avfallshåndtering: «Vi ser at Consto, og bransjen generelt har jobbet
hardt med å få opp sorteringsgraden, og nå er det minimale mengder med avfall som ikke blir
sortert. Neste steg vil være å øke andelen ombruk i rehabiliteringsprosjekter.»
Vi i Garda Sikring er opptatt av å bidra til at prosjekter rundt om i landet skal
kunne ta i bruk et grønnere alternativ for byggeplassikring. ECOserien er vårt
største satsningsområde, der ECOpanel med tilhørende ECOfot er først ut. Her
har bl.a. foten en panteordning for å sikre trygg og miljøvennlig gjenvinning.
Med et årlig salg på ca. 200 km byggegjerder, er det stort potensiale for å bidra
til positiv innvirkning på miljøet. Consto har bl.a. benyttet ECOpanel som sikring
rundt byggeplassen, i tillegg til rotasjonsgrind og skyvegrind.

Richard Hasselgreen
Prosjektstøtte i Consto

Richard Hasselgreen jobber med prosjektstøtte i Consto, og tenker dette rundt en grønnere
byggebransje: «Bransjen beveger seg fremover, men jeg tror det store spranget vil skje når landets største
byggherrer, som Oslo Kommune, Statens Vegvesen, Statsbygg etc., forlanger utslippsfrie byggeprosjekter. Da tror
jeg utviklingen på miljøvennlige maskiner vil skyte fart, som vil ha mye å si for reduksjonen av klimagassutslipp. Consto
har vedtatt at alle våre selskap i løpet av 2022 skal ha startet et såkalt «utslippsfritt» prosjekt, som innbærer bruk av energikilder
som ikke gir lokale utslipp av verken CO2e eller NOx på byggeplassen.»
Det er stort engasjement i bransjen for å ta vare på miljøet, og dette lover godt for det videre arbeidet framover som er nødvendig
for å oppnå klimamål Norge har forpliktet seg til.
Consto ble etablert i Tromsø i 2006, vokste raskt og er i dag landets 7. største entreprenør med en omsetning i 2021 på ca 7,7mrd
NOK. De er tilstede i alle landets regioner, i tillegg til virksomhet i Sverige. Consto er miljøsertifisert iht ISO 14001. Vårt mål å være
blant de fremste når det gjelder planlegging og gjennomføring av grønne bygg- og anleggsprosjekter. Vi skal etterstrebe gode
miljømessige løsninger, både i byggeprosessen og i det ferdige prosjektet – til det beste for byggherrene, brukerne, omgivelsene
og samfunnet. For Consto handler bærekraft om engasjement i beskyttelse av miljøet, miljørettet prosjektutvikling, forebygging av
forurensning i utførelse og en forpliktelse til bruk av teknologi og beste praksis i prosessen med kontinuerlig forbedring.

ANLEGGSIKRING

Vi sikrer samfunn og verdier

Tlf. 40 00 20 21 | gardasikring.no

Møt oss på Vei og Anlegg!
Ta turen til Lillestrøm i februar, og opplev neste
års store fest for vei- og anleggsbransjen! 16.-19.
februar braker det løs med fullbooket Norges
Varemesse - kom og besøk oss i hall D, standnr.
D3-02.
Vi gleder oss til å vise deg alt det vi kan tilby, og
spesielt ser vi fram til å demonstrere vår nyhet innen
langsgående sikring - Garda SmartProtect - en boltefri
løsning for en tryggere arbeidsplass langs vei.
Følg med framover på nettsiden og Facebook for mer info!

Sparer tid og penger med LED-striper
Tidligere brukte Follohus tradisjonelle arbeidslamper og lyskastere for generell belysning på byggeplassen. Nå har 7 tromler
med LED-stripe erstattet alle arbeidslampene på byggeprosjektet deres i Radarveien i Oslo.
«Godt arbeidslys er veldig viktig og jeg så med en gang at disse LED-stripene på trommel var et produkt vi måtte ha. En trommel
med 25 meter LED-stripe erstatter fem tradisjonelle arbeidslamper og montering av LED-stripene går raskere. Her sparer vi tid
som vi heller kan bruke til å bygge. En trommel tar også like liten plass som en lampe, så vi sparer også en god del på både lagring,
håndtering og frakt», forteller Jon André Strøm, Byggeleder i Follohus.
Follohus er en boligentreprenør som har spesialisert seg på trehusbebyggelse på østlandet. De siste 27 årene har de bygget i
overkant av 2000 boliger og ett av prosjektene de nå er i gang med, er Radarveien 87 i Oslo. Grunnarbeidene på tomten startet
i januar 2021, med påfølgende betongarbeider fra påske til over sommerferien. I dag er det 16 – 20 arbeidere på byggeplassen,
som sammen jobber med å oppføre totalt 1700 kvm fordelt på syv boliger, to tomannsboliger og ett leilighetsbygg med tre
leiligheter. Boligene får også et underjordisk parkeringsanlegg.
Nå er halve jobben utført og vinteren er snart på vei, noe som betyr økt behov for ekstra belysning. Utfordringen er at det på en
byggeplass gjerne er begrenset tilgang på byggestrøm og ofte vil varme bli prioritert fremfor belysning. «Det er ikke så heldig,
for god og tilstrekkelig belysning vil kunne minske risikoen for ulykker og gjør at vi jobber bedre, raskere og tryggere. En av fordelene ved LED-striper er at de gir skikkelig bra lys og i tillegg bruker lite strøm. Det er ekstra viktig i dagens marked med høye
strømpriser», sier Jon André Strøm fornøyd.
Arbeidsmiljøloven krever at det skal være gode lysforhold på arbeidsplassen og det gjelder egne regler for belysning for de
forskjellige områdene på en byggeplass. «Jeg ser klare fordeler ved å bruke LED-striper til generell belysning på byggeplassen.
Det kan jo ikke bli så mye enklere! God belysning på arbeidsplassen er så viktig og vi har derfor tatt
med et eget punkt i vår verneprotokoll som sier at det skal være god belysning på våre byggeplasser», forklarer Jon André Strøm.
LED-stripene fra Eledge Lighting og Kreativ Belysning som Garda Sikring har levert
til Follohus, er av svært høy kvalitet og er de eneste LED-stripene på markedet som
i tillegg til CE-godkjenning, også er Nemko-godkjent. LED-stripene leveres med
dobbel polstring og tykkere ledere enn konkurrerende LED-striper, som gjør de
ekstra robuste og svært trygge å bruke. De har heller ingen knuselige deler eller
pærer som må skiftes ut, og både LED-stripen og koblingspunktet har IP-klasse 65.
Som en ekstra sikkerhet har også koblingspunktet skru-kobling, slik at det blir helt
vann- og støvtett.
(Tekst og foto: Martine Thoresen Mælum, Kreativ Belysning)
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