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SEABROKERS GROUP

SEABROKERS FUNDAMENTERING

Seabrokers Group leverer et 
unikt og variert tjenestespekter 
for våre kunder. Vi har 
dyktige medarbeidere innen 
skipsmegling, havnekraner, 
havovervåking og sikker 
løfthåndtering i tillegg til 
eiendomsutvikling, drift av 
eiendom og fundamentering. 

Siden oppstarten har Seabrokers 
fokusert på sikkerhet, kvalitet 
og innovative løsninger, noe 
som har ført oss til et konsen 
med over 700 millioner kroner i 
omsetning, avdelinger innen flere 
bransjer og land som alle jobber 
mot et felles mål - å skape gode 
løsninger til det beste for våre 
kunder og samarbeidspartnere! 

Vi har nå posisjonert 
oss som et solid og 
innovativt, landsdekkende 
fundamenteringsselskap med 
erfarene og løsningsorienterte 
medarbeidere. Sammen med 
kundene finner vi gode og 
kostnadseffektive løsninger. 
Kunnskap og erfaring, 
kostnadsfokus, effektivitet og 
kontroll er viktigere i dag enn 
noen sinne. Fundamentering 
er mer enn Peling, Boring og 
Spunting. Fundamentering er en 
løsning på grunnarbeidene. 

Vi har lang erfaring og kunnskap 
til å gi rådene som gjør at vi 
sammen kommer frem til de 
gode løsningene. Jo tidligere i 
prosessen vi blir involvert, jo 
lettere er det å komme med 
løsninger og forslag som kan 
gjøre ditt prosjekt teknisk, 
rimeligere og mer fornuftig. 

SEABROKERS FUNDAMENTERING - EN STERK UAVHENGIG PARTNER
Seabrokers Fundamentering ble 
etablert av Seabrokers Gruppen 
i 2006. Vi så at markedet for 
fundamentering var lite, at det 
var et forbedringspotensial 
i bransjen, både hva angår 
teknikk, effektivitet og moderne 
redskaper, og at flere av 
tilbyderne var linket opp til de 
store entreprenørselskapene. 
Dette skapte utfordringer for oss, 
da vi skulle reise over 210.000 
m2 med moderne næringsbygg 
på Forus, Rogaland. 

Vi startet dermed Seabrokers 
Fundamentering. Gjennom 
disse  årene har vi bygget 
stein på stein, vi har satset på 
kompetanse og kvalitet blant de 
ansatte, og vi har investert i en 
moderne og sterk maskinpark 
som kan utføre de fleste typer 
fundamenteringsoppdrag på en 
rasjonell og effektiv måte for våre 
kunder. 

Vi er langsiktige, og skal 

levere de beste løsninger for 
våre kunder, noe vi i stor grad 
lykkes veldig godt med, og 
jeg mottar stadig vekk gode 
tilbakemeldinger på arbeidet 
som utføres av Seabrokers 
Fundamentering. 

Vi har i disse årene hatt en 
rekke store oppdrag i hele 
Norge og ser at det å være en 
en sterk, uavhengig partner 
innen fundamentering gir oss 
muligheten til å løse oppdragene 
på en god måte for våre kunder. 

Vi håper Seabrokers 
Fundamentering kan være med 
å levere løsningsforslag for Deres 
neste fundamenteringsoppdrag! 

 
Ragnvald Albretsen, 
Styreformann og eier av 
Seabrokers Group

rasjonell og effektiv måte for våre 
Ragnvald Albretsen, 
Styreformann og eier av 

Ragnvald Albretsen er eier og styreleder i Seabrokers 
Group. Han startet Seabrokers AS i 1982, og jobber, 
etter 11 år i Fundamenteringsbransjen fremdeles hver 
dag med å utvikle nye, innovative løsninger. 
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PELING Vi har årlig rammet 50.000 meter  
de siste årene. Dette er fundamentet 
for vår solide erfaring innen faget 
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Vi kan peling. Bred erfaring, stor 
maskinpark og fleksibilitet gjør 
at vi kan levere pelejobber svært 
effektivt og prisgunstig.  Vi har 
8 ulike pelemaskiner og svært 
dedikerte spesialister innen faget. 
Vi har gode team på hver rigg 
som samarbeider godt, kjenner 
sin maskin og vet hvordan de 
leverer best mulig arbeid for 
kunden.

Våre maskiner kan ramme alle 
typer peler (Betong-, HP- og 
Stålrørspeler) med opptil 20 
meters lengde.  
 
Pelefundamentering er et eget 
fag. I tillegg er det kompetanse, 
erfaring og praktisk kunnskap 
om hvordan man løser 
oppgavene best mulig. Vi har 
spesialisert oss på å levere riktige 
løsninger for våre kunder!

LIDENSKAP FOR PELING

VÅRE MASKINSTØRRELSER FRA TIL

BREDDE 3,2 METER 4,7 METER

LENGDE 7  METER 10 METER

HØYDE 18  METER 24 METER

HAMMERVEKT 4  TONN 12 TONN

RAMMEENERGI 50 kN/m 148 kN/m

PELEDIMENSJON P230NA BETONGPEL Ø 1200 MM STÅLRØR

MARK/ BELTETRYKK 6340 KG /M2 8230 KG/ M2

VEKT 47.000 KG 83.000 KG

PELERIGGER FOR ALLE JOBBER OG FORHOLD - STØRRELSER OG DIMENSJONER

BETONGPELING - STÅLPELING - STÅLKJERNEPELING 8 ULIKE PELEMASKINER LØSER DE 
FLESTE OPPDRAG 
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NOEN AV VÅRE PELEMASKINER
JUNTTAN PM23 REKKEVIDDEPELEMASKIN

REKKEVIDDEMASKIN 
Junttan PM23 er vår rekkevidde-
pelemaskin. Den kan pele hele 10 
meter ut fra maskinens senter. 
En spesialmaskin med særlig stor 
rekkevidde, svært godt egnet for 
peling i sjø hvor det er mulig å 
gjøre jobben fra land i stedet for 
lekter. Meget bra for peling av 
blant annet brygger, kaianlegg, 
sjønære områder og skrånende 
tomter. Sikrer høy produktivitet, 
effektivitet og presisjon

LIEBHERR LRB 155 KOMBINASJONSMASKIN

MULTIFUNKSJONELL KOMBIMASKIN 
Den eneste multifunksjonelle 
maskinen i Norge, hvor man kan 
bytte mellom utførelse av peling 
og spunting.

Maskinen er utstyrt med 7 tonns 
aktivt pelelodd, vibrolodd med en 
sentrifugalkraft på 1350kNm og 
23 kgm i moment. Maskinen er 
spesielt effektiv på vibrering av 
HP-peler  og spunting ved van-
skelige grunnforhold.

BANUT 555

BANUT PELEMASKIN 555
Banut 555 er en svært effektiv pe-
lemaskin. Anvendelig til de fleste 
typer peling, og maskinen har 
kort riggetid er lett å transportere 
til og fra byggeplass, og kan  
benytte opptil 6 tonns lodd

BANUT 655

BANUT PELEMASKIN 655 
Banut 655 er en svært effektiv og 
kraftig maskin som er anvendelig 
for Betong-, HP-,  rør- og stålpe-
ler. Maskinen har lav transport-
vekt og kort riggetid. 
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PROSJEKT HAVNEPARKEN

OVALEN I SANDNES

Seabrokers Fundamentering er i gang 
på et stort prosjekt i Sandnes Sen-
trum. Vi fundamenterer for Ovalen, 
et stort leilighetsprosjekt som bygges 
på en av Sandnes bedre tomter langs 
fjorden.
  
Fundamenteringsjobben omfatter 
en over 5000 m2 spuntkasse rundt 
byggegropen, og 30.000 meter med 
betongpeler. Pelene er doret ned til 
nøyaktig nivå slik at man minimerer 
svinn på pelene, og forenkler utgrav-
ing av byggegropen. 

 Vi har også spuntet og støttet opp en 
2000 m2 vanntett spuntkasse med en 
dybde på 25 meter.  Innvendig avstiv-
ing i 3- nivå,  med sveist stålramme 
på 1. nivå, videre er nivå 2 og 3 utført 
med Groundforce Shorco hydrauliske 
avstivingssystem.

Arbeidslaster opptil 250 tonn pr. 
skråavstiver. Bjelker og avstivere 
monteres trinnvis nedover på hvert 
gravenivå til helt ned til traubunn, 
deretter rives dette trinnvis etter 
hvert som man støper opp bunnplate 
og vegger.
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BORING



www.seabrokers.no  

Vi kan boring! Bred erfaring 
og stor maskinpark gjør at 
vi kan levere svært fleksible 
boreløsninger. 14 ulike 
terrenggående borerigger hvorav 
3 Minirigger til innvendig boring 
samt dedikerte spesialister innen 
faget gjør at vi kan levere alle 
typer borejobber. 

Ansvarsfulle og løsnings-
orienterte team på riggene,  
kunnskapen og  mye spesial-
utstyr gjør at vi er svært effektive 
og leverer gode løsninger for 
kunden. 

Våre maskiner kan bore 
foringsrør og stag i de fleste 
dimensjoner med 1-12 meters 
rørlengde. Fjernkontroll øker 
sikkerheten til boreoperatørene. 
Vi har fleksibelt mannskap og 
sertifiserte sveisere som setter 
stålkjerner i alle dimensjoner og 
leverer et ferdig kvalitetsprodukt 
til byggherre.

Vi borer alt innen stålkjerner, 
rørspunt, bjelkestengsel, 
støyskjermfundamenter, 
energiboring, stagboring i tillegg 
til refundamentering.

LIDENSKAP FOR BORING

BORERIGGER FOR ALLE JOBBER OG FORHOLD - STØRRELSER OG DIMENSJONER

VÅRE MASKINSTØRRELSER FRA TIL

BREDDE 0,75 METER 3,4 METER

LENGDE 2,5  METER 7,5 METER

HØYDE 2,2  METER 10,5 METER

MARK/ BELTETRYKK 4400 KG /M2 6800 KG/ M2

VEKT 1.500 KG 25.000 KG

BOREDIMENSJON Ø30 MM Ø 700 MM

BORING - STAGBORING - LØSMASSEBORING - ENERGIBORING 
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NOEN AV VÅRE BOREMASKINER
NEMEK 1130 TS

FUNDAMENTERINGS BORERIGG 
Kraftig multifunksjonell bore-
rigg som får jobben gjort. Riggen 
er beregnet på vertikalboring 
og skråboring opp til 45 grader. 
Denne svære boreriggen kan mate 
hele 6 meter lange borerør med 
opptil 508 millimeter diameter.

Maskinen er anvendelig til større 
fundamenteringsjobber både på 
land og på sjø. Seabrokers Funda-
mentering har 3 slike maskiner

NEMEK 510

TERRENGGÅENDE BORERIGG 
Dette er en borerigg for vanskelig 
terreng. Den takler de fleste bor-
evinkler, og kan brukes for både 
vannboring, energiboring, funda-
menteringsboring og horisontal-
boring. Riggen har god fremkom-
melighet, og er rask og enkel å 
rigge for boring på arbeidssted.

KLEMM 805 - 2 + KLEMM 806-5G

MULTIFUNKSJONELL BORERIGG 
Dette er en kraftig borerigg som 
kan bore i de fleste vinkler. Dens 
kraftige moment gjør at den kan 
bore i tøffe geotekniske forhold.  
Maskinen kan benytte både 
topp-hammer og senkborhammer 
som gjør at den kan bore de fleste 
typer stag/ rør.  Denne maskinen 
har en stor og kraftig vannpumpe 
som gjør at den egner seg svært 
godt til boring i leirmasse.

NEMEK 814

FUNDAMENTERINGS BORERIGG 
En solid og kraftig borerigg som 
kan utføre de fleste borejobber. 
Den har god fremkommelighet. 
Borer; energibrønner, vannbrøn-
ner, horisontale hull, ankere og 
fundamenter, samt fundamen-
terer for støyskjermer.  Maskinen 
har også kort riggetid, og er lett å 
transportere til ulike oppdrag.
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COMACCHIO MC 40
COMMACCHIO MC 40

Comacchio MC40 kan bore rør 
opp til 900 mm i diameter og 12 
meters lengde.  

MC 40 er en veldig sterk borerigg 
med 2 girs borehode, hvilket gjør 

at den har en maks borekraft på 
4800 NM.  
 
Bildet over er fra når den borer 
en spuntvegg med prefabrikert 
rørspunt på 10 meters lengde.  

COMMACCHIO MC 40

COMACCHIO MC 40

TEKNISKE DATA

TOTALVEKT (KG) 41800

STØRSTE MARKTRYKK (KG/CM2) 0,67

MAKS. TRYKKRAFT (DAN) 15.000/ 30.000

MAKS. TREKKRAFT (DAN) 15.000/ 30.000

MAKS VINKLING 120 (21%)

FREMDRIFTSHASTIGHET 0-2,0

ROTERENDE BOREHODE

PRODUSENT EURODRILL

MODELL RH 4300

DREIEMOMENT (DANM) 4800/ 2400

TURTALL (O/MIN) 31/62
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BORING - HERBARIUM

GJENNOM ETASJENE I STAVANGER

Her ser vi et bilde fra Straen senteret 
i Stavanger som er under ombygging/ 
utbygging til nye Herbarium.. 

Man forsterker eksisterende bygning-
smasse for å kunne bygg på og skape 
et helt nytt kontor/ handlesenter midt 
i Stavanger sentrum! 
 
Veldig spennende oppdrag hvor vi 
borer nye fundamenter gjennom etas-
jene, for så å sette stålkjerner som skal 
holde vekten av det nye kombinerte 
kontorbygget/ handlesenteret. 



www.seabrokers.no  

Energibrønner er det beste 
alternativet for rimelig og 
miljøvennlig oppvarming. 
Med våre spesialmaskiner 
for Energiboring, er vi 
en kompetent og effektiv 
leverandør av energibrønner 
både for det private og offentlige 
markedet. Vi leverer komplette 
brønnparker fra boring av 
brønn til legging/ sveising av 
preisolerte kollektorrør fra brønn 
til teknisk rom. Våre montører 
er sertifiserte. Vi utfører også 
termisk responstest av brønner.

NEMEK 407 
Spesialrigg for energiboring. Lett, 
og med gummibelter kommer 
den frem til der brønnen skal 
bores uten å gjøre for store 
skader i terrenget. Riggen er 
kraftig og moderne med store 
magasiner som gjør at man får 
kontinuerlig drift i boringen. En 
komplett brønn blir vanligvis 
utført på 1-2 dager, og vi har 
kontainere for oppsamling og 
fjerning av boremasse
  

LIDENSKAP FOR ENERGIBORING 

ENERGIBORING - MONTERING - BOREMASSEHÅNDTERING - TESTING  

 
Våre minirigger muliggjør refun-
damentering på helt nye måter. 
De er så kraftige at de kan bore 
helt opp til 323 mm rør, og kan 
dermed med sin lave arbeids-
høyde, smale bredde og eksterne 
aggregat refundamentere eksis-
terende bygg uten internluftforu-
rensning, eller behov for demon-
tering av bygning. 

Dette muliggjør fundamentering 
av hus og bygninger som har eller 
er i ferd med å få setningsskader. 
Miniriggene krever minimum 
240 cm takhøyde for å kunne 
operere, men kan kjøre inn dører 
ned til 75 cm bredde. 
 

MINIRIGG KAPASITET 
Miniriggene er utrolig kraftige 
De kan også bore kraftige 
injeksjonspeler og stag for 
fundamentering til store laster.

LIDENSKAP FOR REFUNDAMENTERING

STAGBORING - LØSMASSEBORING - REFUNDAMENTERING 
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REFUNDAMENTERING

STAMPEN PÅ NÆRBØ

Miniriggen imponerte stort da den 
beltet seg inn hovedinngangen på 
Stampen på Nærbø. På bassengkant-
en bores stålrør rett ned i bakken. 
Utenfor durer aggregatet som driver 
alle riggens funksjoner, uten at støy, 
forurensning eller utslipp påvirker 
arbeidet innendørs. Miniriggen fra 
Seabrokers Fundamentering bygger 
opp hele den bærende konstruksjonen 
i svømmehallen fra bunnen.

Jeg var skeptisk da jeg så maskinen 
utenfor, det er stort og grovt utstyr 
som skal inn på flislagt gulv. Men jeg 
ble utrolig imponert over at folkene 
fra Seabrokers fikk manøvrert maski-
nen inn skyvedørene, sier Per Kristian 
Skrettingland Haarr, prosjektleder i 
Jærentreprenør, som utvider Hå Sjuke-
heim med to ekstra boligetasjer.

Taket på det eksisterende bygget er 
kun dimensjonert for å bære seg selv, 
og Seabrokers Fundamentering sørger 
for at bygget nå kan rehabiliteres uten 
riving.

Uten miniriggen hadde denne jobben 
vært katastrofal, vi måtte revet store 
deler av bygget. Det hadde vært umulig 
å gjennomføre prosjektet som planlagt, 
sier Skrettingland Haar
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SPUNTING & STAGBORING
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Spunting benyttes både 
permanent og midlertidig 
for sikring av byggegroper 
for utgravning, for å hindre 
utglidning fra eksisterende bygg, 
veier og terreng.  Vi har lang 
erfaring med ramming av alle 
typer spunt, og har maskiner som 
gjør dette svært raskt og effektivt.  
Vi har en 40 tonns gravemaskin 
med resonansfritt vibrolodd. 
Dette skåner omgivelsene for 
vibrasjoner og rystelser, hvilket 
gjør at man kan spunte tett på 
eksisterende konstruksjoner etc. 

 

VOLVO EC 380 MED MOVAX SG75-V 
Dette er en gravemaskin 
spesialtilpasset for spunting.
Resonansfritt vibrolodd hindrer 
vibrasjon til omgivelsene ved 
start og stopp som er det mest 
kritiske frekvensområdet for 
vanlige vibrolodd. Maskinen 
kan, med sin  ekstra høye 
bakkeklaring bevege seg over 
spuntpakker som ligger i traseen, 
samt lange rekkevidde på 
bommen.  Dette effektiviserer 
nedrammingen av spunt 
betraktelig, og sparer riggplass på 
anlegget. 

LIDENSKAP FOR SPUNTING

SPUNTING - AVSTIVING -  SIKRING - UTGRAVING

LIEBHERR MULTIMASKIN 
Den eneste multifunksjonelle 
maskinen i Norge, hvor man kan 
bytte mellom utførelse av spunting-, 
peling-, og rørboring. Maskinen 
er utstyrt med vibrolodd med en 
sentrifugalkraft på 1350kNm og 23 
kgm i moment.  Maskinen har en 
nedtrekks og opptrekkskraft

på 300kN, som gjør at du får en 
høy skyvekapasitet både under 
nedramming og trekking ved svært 
krevende grunnforhold. Spunt kan 
med dette både leies ut til prosjekt, 
eller kjøpes i retur til lager etter 
fullført arbeid på byggeplass.
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Stagboring benyttes til 
sikring. Både midlertidig og 
permanent forankring av 
spunt, rørspunt rørvegger 
og bjelkestengsel. Stagboring 
benyttes også til jordnagling 
for sikring av skråninger samt 
oppdriftsforankring av bygg/ 
konstruksjoner. Vi har lang 
erfaring innen faget og benytter 
anerkjente leverandører av 
stagmateriell. Vi har maskiner og 
utstyr for å bore alle dimensjoner 
med topphammer og fra Ø 90mm 
- Ø508 mm foringsrør med 
senkborhammer.  

LIDENSKAP FOR STAGBORING 

STAGBORING  - FORANKRING - SPRØYTEBETONG 

VOLVO EC22 
Med sin fleksible størrelse og 
påmonterte Tei Rock borretårn har 
maskinen god rekkevidde. Den kan 
dermed bore stag opp til 5 meter 
over beltenivå. Maskinen kan bore 
i de fleste vinkler, samt inn under 
maskinens beltenivå, som ved kai og 
veianlegg.  

KLEMM 805-2/ KLEMM 806-56 
Borer alle stagdimensjoner, og er 
svært effektiv og kraftig. Kan bore i 
de fleste vinkler.  Benyttes oftest til 
større spuntforankringsjobber. 

KLEMM 702-2 MINIRIGG 
Vår kraftige minirigg, borer de 
fleste stagdimensjoner og vinkler 
og er svært effektiv. Liten vekt og 
størrelse gjør at den kan heises på 
plass på små utilgjengelige steder, 
som pumpekummer, spuntkasser og 
kulverter. 
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FORNØYDE KUNDER

“Vi skal se kunden i øynene 
også i neste prosjekt”



KONTAKT: 
Telefon: +47 51 80 00 00 
Fundamentering@seabrokers.no 
www.seabrokers.no

www.seabrokers.no  - Telefon 51 80 00 00

KONTAKT OSS 

Svein Kverme
Daglig leder
svein@seabrokers.no

Sigurdur A. Sigurdsson 
Driftsleder
siggi@seabrokers.no

Gro Lundemo 
Kalkulasjonsansvarlig

HOVEDKONTOR STAVANGER 
Gamle Forusvei 53
4031 STAVANGER

AVDELING BERGEN 
Laksevågneset 12
5160 Laksevåg

ADMINISTRASJON

SEABROKERS FUNDAMENTERINGSAVDELINGER
AVDELING SKIEN
Røraskogen 18
3739 Skien

gro.lundemo@seabrokers.no

KALKULASJON - VEST

Mikael Thorarensen
Selger/ Kalkulatør
mikael@seabrokers.no
+47 900 67 165 

KALKULASJON - ØST 

Anders Tengs-Pedersen
Selger / Kalkulatør
anders@seabrokers.no
+47 916 61 894

KALKULASJON - ØST

Kim Gravklev
Selger/ Kalkulatør

+47 408 56 912
kim.gravklev@seabrokers.no




