
PROSJEKTERING 
Grundig prosjektering av ett oppdrag er nødvendig 
både for å levere et kvalitetsprodukt og for sikker og 
lønnsom drift. En slik prosjektering involverer flere ar-
beidsprosesser.

1) Avklaring av gjerdetype. Typen gjerde som skal mon-
teres avhenger av produksjonsform, og dette må av-
klares i forkant. Det som må gjennomgås er type nett, 
bruk av elektrisk tråd, porter og evt spesialløsninger 
som installasjon av grinder. Det er også mulighet for å 
montere ledegjerder og skillehegner.

2) Gjennomgang av gjerdetrasé
Gjerdetraseen bør gås over sammen med oppdragsgi-
ver i forkant av et anbud, spesielt på større prosjekt. 
Under gjennomgangen noteres forhold som;
a) Grunnforhold. Materialbehov og timeforbruk avhen-
ger av om gjerdet skal monteres i jord, steinmasser, fjell 
eller våtmark. En oversikt over terrenget vil derfor være 
grunnlag både for pris og materialbehov.
Det kan være nyttig å ta med et spett eller sonde for å 
avgjøre hvor mye stein det er i grunnen, samt forhøre 
seg om områder hvor det kan være vanskelig å bruke 
tunge maskiner.
b) Oppmerking. Traséen merkes opp sammen med 
oppdragsgiver hvis ikke gjerdet skal erstatte et eksis-
terende. Dette er spesielt viktig hvis det er snakk om 
ett nytt grensegjerde. Merkingen bør dekke start/stopp, 
retningsendringer og plassering av grinder. Grinder bør 
plasseres i forbindelse med hjørner i gjerdet på beite-
teiger.

3) Tilgang. Tilgang til gjerdetraseen må være avtalt, 
inkludert eventuelt opphold/gjennomfart på naboe-

iendom. Det er også greit å avklare om det er frem-
kommelig med maskiner, og hvor mangt gjerdetraseen 
ligger fra nærmeste veg.

4) Ansvar. Det må avklares med oppdragsgiver hvem 
som har ansvar for påvising av vannledninger, fiberka-
bel, gassledning samt strømførende kabler. 

5) Eventuelt. Spesielle ønsker, avklaring om hvilken vei 
grinder skal åpnes mm

HMS- OG MILJØRUTINER 
HT Gjerde Norge AS har et velfungerende HMS- og mil-
jørutiner. Vi har et fungerende risikovurderingssystem 
i vår plan hvor rutiner, prosedyrer for risikoanalyser og 
rapportering av uønskede hendelser følges opp fortlø-
pende og evalueres årlig. I kvalitetsstyringsplanen føl-
ges arbeidet opp med stikkprøver underveis. Eventuelle 
avvik rettes opp uten ugrunnet opphold. 

RIKTIG MONTERING OG LEVETID
Forventet levetid på materiellet vi benytter er mini-
mum 20 år, men gjerdet kan likevel gjerne vare i 30-40 
år. Riktig montering av gjerdet vil sikre at kvaliteten ut-
nyttes. Dersom materialer av høy kvalitet monteres på 
tradisjonelt vis, vil gjerdene likevel forringes i kvalitet. 
Det er avgjørende å montere med korrekt forankring og 
oppstramming av gjerdet for at materialkvaliteten skal 
bli fullt utnyttet. Vår monteringserfaring og -kunnskap 
er derfor sterkt medvirkende til at høy materialkvalitet 
får betydning. Lang levetid = god miljøgevinst.


