
HADELAND 
MASKINDRIFT AS

– vi skaper verdier –



2

På jobb for din 
 trivsel og trygghet
Hadeland Maskindrift AS ble stiftet i 2007, og har med årene opp
arbeidet seg til å bli en solid bedrift. Vi leverer en rekke tjenester 
knyttet mot sesongbasert utearbeid for kunder som Oslo kommune 
og  Viken fylkeskommune, men vi gjør også arbeid for bedrifter og 
privatkunder. I dag er vi ca. 100 ansatte – en flott gjeng som står på 
hver eneste dag for å sikre en trygg, hyggelig og enkel ferdsel rundt 
om i gater og parker.

Vår visjon
•  Å ha en bedriftskultur som 
fremmer samarbeid og gode, 
langsiktige kunderelasjoner. 

•  Skape verdier for våre kunder, 
våre medarbeidere, vårt lokal-
miljø og våre eiere. 

•  Fokus på  miljøpåvirkning, 
 forretningsetikk og 
 arbeidsmiljø.

•  Verdiene som skapes skal 
være i minst mulig grad 
 samfunnsbelastende  
– men bidra positivt.

•  I størst mulig grad  benytte 
lokale leverandører fra 
 Hadeland-distriktet, for å bidra 
til å bygge opp et  bærekraftig 
lokalsamfunn.

Se film om våre
tjenester her.
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Tar vare 
på  miljøet
Hadeland Maskindrift AS er miljøbevisste og tar daglig 
hensyn til det ytre miljøet. Som selskap skal vi ha miljø
fokus godt innarbeidet i alle tjenester og virksomheter. 
Vi tenker på det ytre miljø ved å ta ansvar og sørge for 
at vi har gode interne rutiner som bidrar til å redusere 
klimautslipp.

Vi jobber etter miljøstyringssystemet NSEN ISO 14001, 
et ledelsessystem for å organisere og gjennomføre vårt 
miljøarbeid. 

Miljøstyringssystemet består av forskjellige faser, 
og resultatet av prosessen skal være en kontinuerlig 
 forbedring av miljøarbeidet.

Hadeland Maskindrift AS er også sertifisert etter stan
darden NSEN ISO 9001. Denne standarden sikrer at vi 
jobber aktivit for å møte kundekrav til kvalitet.

Vi er godkjent lærebedrift, og innehar også sentral 
 godkjenning. For å lese mer om våre sertifiseringer  
kan du se her: hmd.as/sertifiseringer
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Vinterdrift
Vi utfører de fleste typer av nødvendig vinterdrift i områdene vi le
verer tjenester. Dette innebærer blant annet brøyting, salting, strøing 
av sand eller singel, bordkjøring av snø, utfresing for å bredde ut 
veier eller plasser, håndrydding av gangarealer, fjerning av is, høvling 
av vei, m.m. 

Vinterdrift utføres på vei, gang og sykkelsti, store plasser og 
 tilsvarende for våre kunder. Det er også ulike krav for ulike veier  
– sykkeltraseer skal være bare hele året, mens andre kan ha vintervei. 
På enkelte områder skal det strøs med singel, og andre med salt. 
Kravene varierer fra sted til sted og vei til vei. 



Vi gratulerer med valget av Falköping spredere og takker for tilliten!Som stolt leverandør gratulerer vi J. O. Moen med ny Falköping spreder 

 
Vi takker for tilliten og at dere har valgt Falköping spredere
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Eiksenteret Gran
Sørvangsbakken 21, 2770 Jaren
Tlf. 61 31 38 50
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Maskinell feiing 
og renhold  
Når snøen forsvinner er det tid for vårrengjøring. Vi er 
store på vårrengjøring i Oslo og omegn, og vi jobber 
med dette i kommunale og fylkeskommunale 
kontrakter. Vi har også mange oppgaver for det 
private næringsliv.

Til vårrengjøring og annet helårs maskinelt renhold 
benytter vi blant annet både traktorer og lastebiler med 
etterhengende broddway (senior og junior), store og 
små feiebiler, frontkost og spyleaggregat på traktor og 
mye mer. 365 dager i året utføres også søppelrydding 
med  klype. Et manuelt arbeid som er viktig for vedlike
hold samt trivsel for beboere og besøkende. 

Vi utfører vårrengjøringen i tett dialog med våre 
 oppdragsgivere for å redusere belastning på veiens 
 brukere og våre medmennesker som bor rundt der 
vi jobber. 



Brobekkveien 80, 0582 Oslo • Tlf. 22 72 08 00 • www.juuls.no

THE
ORIGINAL
MOTOR OIL

AMERICA'S FIRST MOTOR OIL BRAND.www.valvoline.no

THE
ORIGINAL
MOTOR OIL

AMERICA'S FIRST MOTOR OIL BRAND.
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HELHETLIGE 
LØSNINGER FOR 
FREMTIDEN

benker
bord

avfallskasser
modulmøbler
plantekasser

sykkelparkering  

wesp.no
+47 67 17 75 00  
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Grunnarbeid
Vi har både utstyr og personell til å utføre en rekke ulike 
arbeider som vi sorterer under kategorien grunnarbeid. 
Dette kan være alt fra dreneringsjobber, planerings
jobber, steinsetting og ikke minst oppbygging av veier 
og plasser m.m. 

For Hadeland Maskindrift AS er det svært viktig med god 
dokumentasjon, slik at våre kunder skal være trygge på 

at også det arbeidet som ikke kan ses er gjort i henhold 
til avtale og forskrifter. Vi ønsker også å kunne se på 
sluttresultatet med stolthet over jobben som er utført, og 
at du som kunde skal bli godt fornøyd med jobben vi har 
gjort for deg. 

Ta kontakt dersom du har planer om å få utført 
 grunnarbeid – vi kan hjelpe deg!



Vestbygdvegen 56. l Tlf: 916 40 089  
firmapost@gnas.no l www.gnas.no

ALT AV ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR:
bolig, fritidsbolig, næringsbygg og landbruk utføres.
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Alt innen:
Gjerder • Porter • Rekkverk
Veirekkverk • Autovern
Reparasjoner • Vedlikehold
Montering av stålkonstruksjoner

Adresse: Øvre Nygård 4, Nittedal | Telefon: 905 94 945
E-post: rune@sveisogvegsikring.no | www.sveisogvegsikring.no

GJERDE, PORTER OG REKKVERK

Anleggservice Øst AS er totalleverandør innen asfaltering og har en moderne og fleksibel maskinpark. Vi utfører oppdrag for både 
entreprenører, stat og kommune, borettslag, og private i Oslo og Akershus.  

Vi har spesialisert oss på små og store oppdrag innen:
- Asfaltering, asfaltsaging, asfaltfresing, veimerking, fartsdumper

- Grunnarbeider med gravemaskin, innkjøring og utkjøring av masser

Trondheimsveien 640, 0964 Oslo • Tlf. 22 21 22 83 • E-post: peroivind.gjerberg@online.no • www.anleggserviceost.no

Anleggservice Øst AS er totalleverandør innen asfaltering og har en  
moderne og fleksibel maskinpark. 

Vi utfører oppdrag for både entreprenører, stat og kommune, borettslag,  
og private i Oslo og Akershus.

Vi har spesialisert oss på små og store oppdrag innen:
- Asfaltering, asfaltsaging, asfaltfresing, veimerking, fartsdumper

- Grunnarbeider med gravemaskin, innkjøring og utkjøring av masser

LEVERANDØR AV 
PROPAN OG PROPANUTSTYR

EB Gass AS • Skjærvaveien 38, 1466 Strømmen • Tlf. 924 05 515 • E-post: post@ebgass.com

 Tlf. 450 15 108 • E-post: post@pukk1.no
Amundrudveien 304, 2770 Jaren 

 

www.pukk1.noBernt Ankers gate 17, 1524 Moss • Tlf. 69 28 69 28
E-post: post@iflow.no • www.iflow.no

Skybasert planleggingsverktøy for anleggsbransjen
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Transport
I forbindelse med de fleste oppdrag vi utfører, er det en 
nødvendighet med transporttjenester. Dette innebærer 
transport av maskiner og utstyr, men også transport av 
masser slik som oppbyggingsmasser, dreneringsmasser, 
asfalt, toppmasser (jord), og lignende.

Vi har mange traktorer med store dumperhengere, laste
biler – både tippbiler og krokbiler, og vi har selvfølgelig 
maskinhengere av ulike størrelser for å frakte vårt utstyr. 

Majoriteten av transportoppdrag foregår internt, men i 
perioder med kapasitet kan vi også ta på oss transpor
toppdrag for andre.



Våre tjenester
- Regnskap fra A til Å
- Lønn/ HR
- Rådgiving

Bjørke Regnskap AS
 E-post: post@bjorkeregnskap.no

Leid utstyr roter 
ikke i garasjen.

True story.

doning
maskinutleie 

46 96 31 81
anleggstjenester  

Dekkmesteren er en frittstående dekkforhandler  
kjede som fører et bredt utvalg av de ledende 
dekk- og felgmerkene i alle prisklasser.

HØY FAGKUNNSKAP, 
RASK OG PÅLITELIG SERVICE

Bølerveien 38, 2016 Frogner • Tlf. 4000 1640 
E-post: dmberger@dekkmesteren.no 

• Arbeidsvarsling
• Sperring av vei
• Montasje og reparasjon av autovern
• Montering av skilt og utstyr
• Leie av minigard
• Leie av putebil
• Leie av sperremateriell
• Skiltvedlikehold
• Produksjon og salg og skilt
• Snøbrøyting

Vlada Dinic, daglig leder
Tlf. 95 80 71 53 9 E-post: vlada@universalmaskin.no

Rune Reierth, prosjektleder
Tlf. 91 11 07 18 • E-post: rune@universalmaskin.no

Andersrudveien 1, 1914 Ytre Enebakk
E-post: firmapost@universalmaskin.no • www.universalmaskin.no
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Asfaltering
Vi tar på oss alle former for asfalteringsoppdrag for våre 
kunder. Et vidt spekter av oppdrag – alt fra små hull til 
store veier, plasser og parkeringshus. En egen lappebil 
brukes ved småjobber som bittesmå hull i asfalten. Når vi 
utfører større oppdrag deler vi dette opp i tre kategorier. 
De som bare trenger å få lagt på et nytt topplag, de som 
trenger å legge ny asfalt og de som trenger å bygge opp 
veien med asfalt som sluttresultat. 

Vi har god erfaring med alle former for oppdrag, og tar 
gjerne en asfaltprat med deg! 
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Veivoktertjenester
En veivokter jobber med å følge med og å sørge for at vei og vei
objekter er i henhold til fastsatt standard. De kjører i egne biler som 
kontrollerer alt som er på og ved vei – skilt, rekkverk, busskur m.m. 
De tar også vurdering på om det er fare for ras, store skader på vei
dekket og liknende. Videre melder de inn til Viken fylkeskommune, 
eller Oslo kommune – avhengig av hvem som eier veien.



Med over 30 års erfaring 
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Varslingstjenester 
Sikkerhet er første prioritet ved veiarbeid. Alle som 
jobber på vei skal ha gjennomført et «Arbeid på vei» 
kurs nummer 1. Her får man opplæring i krav til varsling, 
sikring av arbeid m.m. Som bilist skal du se tydelig 
skilting om nedsatt hastighet, deretter masse lys og 

varsling om innsnevring og føring av trafikken, deretter 
støtputebiler og midlertidige autovern for sikring av veien. 
Har du spørsmål om veivokter og varslingstjenester er du 
velkommen for en hyggelig prat!



Falangvegen 4, 2750 Gran
Tlf. 416 29 781

E-post: glenn@gsyvertsenas.no
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Betongarbeid
Vi utfører forskjellige typer betongarbeider som forska
ling, støping, kjerneboring, betongsaging med mer. 
Ønsker du mer informasjon om hva vi kan tilby av betong
arbeider ber vi deg ta kontakt med oss.



Falangvegen 4, 2750 Gran
Tlf. 416 29 781

E-post: glenn@gsyvertsenas.no
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Anleggsgartner
Et fint og funksjonelt utemiljø fremmer trivsel – det er det 
ingen tvil om. Vi utfører en rekke tjenester som forstøt
ningsmurer, asfaltering, belegningsstein, trapper, oppar
beidelse av grøntarealer, beplantning m.m.

Vi tar på oss alt fra mindre oppdrag til større jobber i for 
eksempel Frognerparken, og andre store kommunale 
prosjekter. 

Har du behov for anleggsgartner – ta kontakt så kan vi 
hjelpe deg med å finne de gode løsningene.



Amliesgutua 11, 2843 Eina  //  Tlf. 902 50 744  //  E-post: post@madsendrift.no  //  www.madsendrift.no

VI UTFØRER BLANT ANNET: 

Drift og vedlikehold av park og grøntanlegg  • Radiostyrt krattknusing  • Skog, kratt og vegetasjonsrydding • Vaktmestertjenester 
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Jobb
hos oss
Hadeland Maskindrift AS 
er, og skal fortsette å være, 
et godt sted å jobbe. Vi 
setter stor pris på hver 
eneste medarbeider, og det 
gode arbeidet de utfører 
hver eneste dag. Vi er også 
 stadig på utkikk etter flinke 
folk, og oppfordrer deg til å 
søke jobb hos oss. 

I tiden fremover vil vi ha et 
økt fokus på å rekruttere 
kvinner til bransjen. I dag 
har vi noen få kvinnelige 
 medarbeidere, men vi vil 
gjerne ha enda flere!

Vi kan tilby en svært  variert 
arbeidshverdag, med nye 
 arbeidsoppgaver hver 
eneste sesong. Dette betyr 
at du vil arbeide på en rekke 
ulike prosjekter og oppdrag. 

Finner du ikke en ledig 
 stilling utlyst? Vi tar gjerne 
imot åpne søknader!
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Våre lærlinger

Det er et veldig hyggelig 
arbeidsmiljø her, og et 
bra sted å være lærling.

Her er det mange ulike 
oppgaver å jobbe med, 
og det gjør at jeg lærer 
mye spennende. Ingen 
dag er lik.

„

„
Peder Kaasen

Didrik Fossum 



Ta kontakt
Hadeland Maskindrift AS
Besøksadresse: 
Korsbakken 25, 2760 Brandbu
Postadresse:
Postboks 117, 2712 Brandbu

Organisasjonsnummer:
991 100 296

Telefon: 911 20 405
Epost: post@hmd.as  
www.hmd.as  

HADELAND 
MASKINDRIFT AS
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