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Arstec AS har siden 1979 
vært leverandør av løs-
ninger, produkter, maskiner 
og utstyr til asfalt- og vei- 
vedlikehold.

– De 10 siste årene har kom-
munal sektor vært viktig for 
vårt selskap. Det er i hoved-
sak VA og veiavdelingene vi 
henvender oss mot, forteller 
daglig leder Eirik Strand.
I 2019 er familieselskapet  
40 år og det er andre gene- 
rasjon som nå driver. 

Floatring – kummer
– Produktkonseptet floatring 
er patentert på verdensbasis. 
Floatring er en vektfordelings- 
ring for kumrammer. Den er 
utviklet for å overføre trafikk- 
belastningen ned i veikroppen 
i stedet for ned til toppring 
eller kjegle. Dermed følger 
rammen veibanens beveg- 
elser gjennom årstidene. De 
største fordelene er aldri mer 
knuste toppringer, mindre 
skade på kjegler, betydelig 
redusert fare for at kumram-
men synker i veibanen og 
lengre levetid på gategods, 
sier Strand.

1 million kummer
– Totalt er det gjort enkle 
beregninger som tilsier at vi 
har nær 1 million kummer i 
Norge. Det forteller noe om 
potensiale. Gjennom bear-
beiding av eksisterende kum-
mer hjelper vi kommunene 
til forebyggende veivedlike-
hold og over tid lavere drifts-
kostnader. Kommunene sier 
vi leverer god produktkvalitet 
og på kummer er det ingen 
som har den løsningen som 
vi har. Vi har løsningen med 
stor L. Floatringene produs-
eres i all hovedsak i Norge.

Mange kommuner
– Første levering gjorde vi i 
Bergen i 2016 og nå har vi 
levert til over 20 kommuner.

Miljø og Teknikk 2019
Det er andre gang vi stiller 
med stand på denne store 
messen. Erfaringen fra forrige 
gang er at det var god respons 
og vi var veldig fornøyde 
med messen i 2016. Nå ser 
vi frem mot, og gleder oss 
til, messen i mars neste år, 
avslutter den engasjerte 
daglige lederen.

ARSTEC AS

Daglig leder Eirik Strand
Omsetning 2017 29.578.000
Driftsresultat 2017 396.000
Antall ansatte  6

www.arstec.no

Kumleverandøren Arstec AS

Arstec AS har 40 års jubileum i 2019. Selskapet leverer tjenester og produkter til vei. Kummer, floatringen, er selskapets 
store verdenskonsept som nå får mer og mer anerkjennelse også i Norge. Konseptet står i fokus på Kommunalteknisk 
messe Miljø og Teknikk 2019. Det er engasjerte og topp motiverte representanter fra selskapet som nå er klare til å 
presentere produktnyhetene. F.v.: Børge Arnesen (produktsjef ) og Eirik Strand (daglig leder). Foto: Kjell M. Jacobsen

FloatRing hviler på grusen rundt kummen, og beskytter kumtoppen mot 
trafikkbelastningen.


