
 
 
PRESSEMELDING 16.10.17 

 
Valgte lokalprodusert støttemur til Bodøsjøen.  
 
M3 Anlegg og Asak Miljøstein i Bodø har inngått kontrakt om levering til et av de største 
støttemursprosjektene i Nord-Norge.  
 
Asak Miljøstein lanserte en helt ny stor støttemur i fjor høst, Verti-Block.  Muren produseres ved tre 
av Asak Miljøsteins fem produksjonsenheter og en av disse er Nordland Betong i Bodø. Den nye 
muren består av store hule blokker som stables med maskin og fylles med drenerende pukk.  
 
Prosjektet er en del av utbyggingen av Bodøsjøen Park med Corponor som byggherre. Muren blir opp 
mot 5-6 meter høy og skal omkranse et område bestående av rekkehus.  
M3 Anlegg er grunnentreprenør på vegne av Skipnes som har hovedentreprisen, og det er de som 
valgte den nye muren fra Asak Miljøstein. 
Prosjektleder Daniel Abrahamsen i M3 Anlegg forteller at det var mange grunner til at de valgte å gå 
for den nye støttemuren. ”Verti-Block ivaretar de krav som gjelder på området samtidig som den ser 
veldig bra ut” forteller han. ”Estetisk, ser den ut som en natursteinsmur, men i og med at den er i 
støpt betong har blokkene faste størrelser som gjør muren mye enklere å beregne/prosjektere og 
ikke minst enklere og raskere å montere. Muren sikrer høy stabilitet og kan bygges høyt. At den 
produseres av vår gode samarbeidspartner Nordland Betong her i Bodø gjør muren i dette tilfellet 
usedvanlig kortreist, og er dermed også til det beste miljøalternativet”.   
 
Kontrakten mellom Asak Miljøstein og M3 anlegg er på ca. 1.000 m2 mur og har en verdi på mellom 
1,5 og 2 millioner, og representerer en av de største enkelt-kontraktene Asak Miljøstein har inngått i 
Nord-Norge. 
 
Asak Miljøstein opplever stor etterspørsel etter Verti-Block over hele landet, og adm. dir. Jørn André 
Hammer i Asak Miljøstein synes det svært gledelig at det nye produktet har blitt så godt mottatt i 
markedet. Vi har valgt å produsere ved tre av våre anlegg som geografisk dekker landet godt, foruten 
anlegget i Bodø blir Verti-Block produsert ved Asak Miljøsteins avdelinger i Stjørdal og Kristiansand.  
 
”Med Verti-Block har Asak Miljøstein tatt en posisjon på større prosjektmurer. Verti-Block er et 
veldokumentert amerikansk murkonsept som produseres og leveres i store deler av verden” forteller 
Hammer.   
 
Nordland Betongs daglige leder Tore Mosand er svært fornøyd med å ha landet en så stor kontrakt, 
bare noen måneder etter at produksjonen av denne støttemuren startet opp. «Vi tror at den unike 
kombinasjonen av lav vekt, smart drenering, og et flott, naturtro utseende vil gjøre muren svært 
attraktiv for byggherrer og entreprenører fremover», sier Mosand. 
 
 
 
------ 
Om Asak Miljøstein 
Asak Miljøstein AS representerer norsk industrihistorie fra 1916. De har produksjonsenheter i Bodø, 
Stjørdal, Kristiansand, Hønefoss og Fetsund. Asak Miljøstein er Norges ledende leverandør av 
utemiljø-produkter i betong. 



 
OM M3 Anlegg AS 
 M3 Anlegg er en totalentreprenør innen grunnarbeider. Bedriften ble etablert i 2004 og har base i 
Bodø. Vi er i dag ca. 200 ansatte med bred faglig kompetanse. 
 
 
For mer informasjon, kontakt 
Adm. dir. Jørn-Andre Hammer, Asak Miljøstein 
+ 47 476 200 80 / ja@asak.no 
 
Prosjektleder Daniel Abrahamsen, M3 Anlegg AS 
+47 951 38 551 / Daniel@m3anlegg.no  
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