
HAR DU SETT HVA VI HAR GJORT?
• Hovedtrapp, Skaugum
• Plantasjen, Jessheim
• Frogner barneskole, Skedsmo
• Barnehage helsestasjon, Sørumsand
• Bohus, Frogner
• Oslo Caravan, Frogner
• Reservekraft, Gjerdrum
• Nordisk Ekspress

• Lørenskog Hus, Lørenskog
• Festplassen Lørenskog Hus, Lørenskog
• Sport 1, Kløfta
• Malorama, Kløfta
• Smart Club, Alnabru Oslo
• Blindeforbundet, Hurdal
• ISI avfall sortering Skui, Bærum
• Reolteknikk, Gjerdrum

Østlandske Byggpartner AS
Rypelia 7, 2032 Maura

Mob: 90 91 51 74
E-post: rune@obpas.no
www.obpas.no

Vi kan betong!

VI KAN BETONG!

Al t  i nnen  mør te l  og  be tong

Kontakt oss:
Skedsmo Betong AS • Moreneveien, 2020 Skedsmokorset • PB 254, 2021 Skedsmokorset

Telefon: 64 83 68 50 • Faks: 64 83 68 58 • fabrikken@skedsmo-betong.no • www.skedsmo-betong.no
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FOKUS PÅ BETONG OG 
ENERGIEFFEKTIVE 
LØSNINGER
Unicon inviterer til samspill og nye samarbeidsformer i 
byggebransjen. På tvers av gammel vane og på tvers av fi rma- 
og faggrenser. Din kompetanse pluss vår kompetanse gir til 
sammen bedre og mer energieffektive løsninger. 

Snakk med Unicon når det gjelder
– energieffektive løsninger
 ved bruk av betong
– reduksjon av energibruk 
 til oppvarming og kjøling 
– fordeler og muligheter med 

plass-støpt betong 
– nye byggeløsninger og
 -metoder
– pene, attraktive betong-
 overfl ater

Samarbeid gir resultater til felles beste. Jo tidligere det kommer i stand, jo bedre er det.
Smedstad, 2022 Gjerdrum - Tlf. 63 99 28 89 - Fax. 63 99 13 47
helge@takmembran.no - www.takmembran.no

Vi er totalleverandører på tak og 
membranarbeider



ØSTLANDSKE BYGGPARTNER AS 

Skoler, barnehager, kulturhus, private boliger, industrihaller, landbrukshaller – ingen oppdrag er for små, 
ingen for store. Enten det er snakk om enkle støpejobber eller offentlige bygg der vi bare er én brikke i det store, 
kompliserte byggeprosjektet, gjør vi alltid det vi kan best: Betong.

Østlandske Byggpartner AS ble etablert av to brødre i 1996. I dag er vi fem dyktige, fast ansatte fagarbeidere. 
Ved ekstra store prosjekter leier vi inn ekstern arbeidskraft. 
Vi har hatt sentralgodkjenning for utføring av betongarbeider siden XXXX.

VI KAN BIDRA MED ALT DU TRENGER:

Det er ikke så mange som spesialiserer seg på betongarbeider. Det gjør vi. 
Derfor er vi ekspertene når store og små oppgaver skal forskales, armeres 
og støpes. 

Betong som byggemateriale er varig og så godt som vedlikeholdsfritt. Østlandske Byggpartner støper både i faste 
former og med glidende forskaling. Armert betong, altså betong med armering, fungerer som et komposittmateri-
ale der betongen bærer trykkreftene og armeringen takler strekkreftene. Østlandske Byggpartner har kunnskapen 
som skal til for å vurdere hvilken type som passer best på ditt bygg. 

I løpet av de 15 årene vi har drevet i Oslo og Akershus har vi opparbeidet oss et godt rykte blant våre samarbeids-
partnere. I dag er vi den foretrukne betongarbeidspartneren for mange entreprenører. Grunnen er at vi prioriterer 
kvalitet, og gjør jobben skikkelig. 

Vi har sentralgodkjenning for utføring av betongarbeider. Prosjekteringen overlater vi til samarbeidspartnerne, 
siden vi som regel er underleverandør for prosjekterende entreprenører på større bygg. 

 I dag er vi den

for mange entreprenører.
foretrukne betongarbeidspartneren 

Vi brukte 800 kubikkmeter

for å bygge Norges nest størte kulturhus
og 750 tonn armering

Med 9 etasjer og en grunnfl ate på 2 mål måtte vi ta i bruk all den kompetansen vi har opparbeidet gjennom årene. 
Bak den 32,5 meter høye veggen som ble støpt med glideforskaling skjuler det seg blant annet 4 kinosaler, 
en 450 kvadratmeter stor festsal og lydisolerende gulv. 

Etter et prosjektarbeid som strakte seg over 14 måneder, ble Lørenskogs nye storstue åpnet 30. april 2011.
”Vi brukte 800 kubikkmeter betong og 750 tonn armering for å bygge Norges nest største kulturhus, kun slått av 
Operaen i Bjørvika i størrelse,” sier en godt fornøyd daglig leder i Østlandske Byggpartner, Rune Evensløkken, som er 
mer enn klar til å gå løs på neste prosjekt, stort eller lite. 

Vi har, i samarbeid med Tronerud Entreprenør på Hønefoss, stått for alt 
betongarbeidet på ”Lørenskog Hus”, som er det store, nye kulturhuset på 
Lørenskog. – alt i betong til offentlig og privat virksomhet

Vi kan betong!

• Forskaling
• Armering
• Gulvstøping
• Såler
• Takkonstruksjoner

• Dekker
• Vegger
• Trapper
• Dragere

Modell av 
”LørenskogHus”Oslo Caravn, Frogner

Vi utfører støping, betongpumping og sparkling

Ingen gulv for store og ingen for små

Kontaktpersoner:
Støping - Simen Uhlen, tlf. 90 19 20 08

Sparkling - Jon Forr, tlf. 91 55 70 42
Postboks 254, Moreneveien, 2021 Skedsmokorset 

P r o s j e k t e r i n g  •  Te g n i n g  •  B y g g e s ø k n a d  •  Tr e  •  S t å l  •  B e t o n g

Vi leverer og monterer alle typer stålbygg
Ringtrostv. 11, 2032 Maura  • tlf 63 99 77 90  • faks 63 99 77 91  • www.anbygg.no
Mob. 905 84 165 • alf-kristian@an-bygg.no • Mob. 916 11 139 • nils-erik@-bygg.no

LEVERANDØR AV:

> BYGGEVARE

> TRELAST

> JERNVARE

> 61 22 00 00

> GAUS.NO
Sentralbord 62 97 00 66
E-post: post@odal-sparebank.no

www.odal-sparebank.no

Vi har fl eire produkt og løysingar som sikrar nybygg

god isolasjonsevne og lav energibruk. (U- verdi 0,16 W/m2K)

www.vartdalplast.no/veggsystem

byggjeplan?

tlf  70 04 83 00
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