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Zenith Survey AS er et datterselskap til BetonmastHæhre Anlegg AS, tidligere Hæhre Entreprenør AS. Vi 
administrerer og utfører alle oppgaver innenfor alt som har med X, Y og Z å gjøre. Det vil i hovedsak si at vi har 
alt av stikning og maskinstyring.

Vi ble skilt ut som egen organisasjon i 2013 og omsetter i dag for over 60 mnok.



I konsernet har vi ca 850 stk. maskiner hvor stort sett alt er 
utstyrt med en eller annen form for maskinstyring
Fordeling av disse systemene på type maskin som vi har med 
er
• Graver:ca 200 stk. 200 stk. Leica og 0 stk. Trimble
• Doser: 28stk. 26 Leica og 2 stk. Trimble
• Vals: 36 stk. 20 stk. Leica 15 stk Hamm 0 stk. Trimble
• Høvel: 10 stk. 1 stk. Leica og 9 stk. Trimble
• Pallrigg: 25 stk. 25 stk. Leica og 0 stk.Trimble
• Tunnelrigg: 6 stk. 4 stk. Atlas og 2 stk. Bever Control

Til daglig er vi 3 stk. som jobber med dette på fulltid
Vi utfører for det meste all service, vedlikehold, 
garantiarbeider og opplæring
Det første systemet blei montert i Mars 2001 og var av typen 
Anmask

MASKINSTYRING



På samme måte som til tradisjonelt 
stikningsutstyr avledes maskinstyringsdata data 
fra modellene

Lastes opp i skyløsning

Målet er minst mulig «prepping» av datene før 
bruk

«Modellene er ofte modellert med tanke på mengdeberegning og 
kontorbruk. Dette samsvarer ikke alltid med behovet ute i 
maskinene og en del modifisering må ofte gjøres før man kan få full 
utnyttelse ute i felt»

DATAFLYT



DATAFLYT

E6 KOLOMOEN - ARNKVERN



SKYLØSNING: LEICA ConX

Fra prosjektet E18 Rugtvedt - Dørdal

ConX+Connected=sant



Katalogstruktur
• Mye data sortert i mange underkataloger

Navngivning av filer
• Mange revisjoner -> utfordrende å holde oversikt 

ved lokalt filnavnbytte

Formatbegrensninger
• Vi får ikke med den informasjonen vi ønsker ut på 

objektene uten å bruke systemspesifike/tilpassede 
formater

• Dette er med på å komplisere dataflyten og faren 
for å gjøre feil blir større.

UTFORDRINGER - EKSPORT



Maskinstyringssystemene brukes også i stor 
grad til dokumentasjon og innmåling. 
Utfordringene her er:

Navning av målefilene

Feilkoding i felt

Mye jobb å holde orden på hva som er lastet ned og 
hva som er nytt

Et hav av filer

UTFORDRINGER – IMPORT AV INNMÅLTE DATA



Maskinførerne begynte med dette for 
mange år siden.

Mennesker som ikke har så god utdanning, 
lese skrive vansker og eldre mennesker ved 
data bruk.

Opplæring av bruk og koding.

Kurs/Opplæring kjører vi på anlegget, Hele 
Norge

UTFORDRINGER – BRUK AV SYSTEMENE



TAKK FOR MEG 


