
Tenk gravefritt først!

1989–2019– 30 år med schaktfria metoder –



SSTT –  Scandinavian Society for Trenchless Technology

 – Vårt viktigste oppdrag er å innhente og spre kunnskap, peke på 
samfunnsmessige og miljømessige gevinster som vekker interessen for 
bærekraftige, grøftefrie anleggsmetoder.

Mats Rostö, styreleder SSTT”
SSTT er en skandinavisk bransjeorganisasjon som arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling i til-
knytning til nyanlegg, renovering og drift av VA-ledningsnettet – en av samfunnets livsviktige funksjoner.
SSTT er en åpen organisasjon for alle som arbeider med gravefrie anleggsmetoder, enten du er led-
ningseier, rådgiver, entreprenør eller leverandør.

Vi har mye å gjøre;
• Et samfunn i vekst og region-/kommunestrukturer i endring, krever utbygging av ledningsnettet
• Et ledningsnett i forfall har et stort behov for fonyelse gjennom systematisk renovering
• Jorden, internasjonale miljøforpliktelser og vedtatte miljømål krever klimasmarte løsninger   
 som gir minimal påvirkning av miljøet                                 
• Fornyelsestakten på ledningsnettet må økes vesentlig for å sikre en trygg og forutsigbar 
 samfunnsutvikling. Dette forutsetter omfattende investeringer og klimasmarte løsninger

SSTT har i flere tiår arbeidet for å fremheve grøftefrie anleggsmetoder som en viktig del av svaret 
på disse utfordringene
• Vi sprer kunnskap og erfaring om grøftefrie anleggsmetoder
• Vi har oppdatert kunnskap om aktuelle miljøkrav og bærekraftsmål
• Vi er aktive i forsknings- og utviklingsprosjekter
• Vi arbeider for å kvalitetssikre gravefrie anleggsmetoder gjennom blant annet å tilby veiledning i  
 prosjektering og byggeledelse
• Vi har en erfaringsbank der vi deler felles erfaringer fra et stort antall prosjekter
• Vi samarbeider med nærliggende bransjeorganisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt
• Vi arbeider kontinuerlig med å tilby tjenester som er tilpasset våre medlemmers behov 
•  Vi oppdaterer medlemmene våre kontinuerlig om teknikk, inovasjon og nye interessante prosjekter  
 gjennom SSTTs Nyhetsbrev



 – Nå intensiverer vi arbeidet med å få med oss flere ledningseiere 
som medlemmer, for det er nettopp ledningseierne som har den virkelig 
store nytten av grøftefrie anleggsmetoder.

Borghild T Folkedal, nestleder i styret SSTT”

Som medlem får du tilgang til:

•  Teknisk og miljøkyndig ekspertise
•  Kunnskap om grøftefrie anleggsmetoder, metodevalg, m.m.
•  Oppdatert kunnskap om miljøpåvirkninger og aktuelle miljøkrav
•  Mange års erfaring med grøftefrie anleggsmetoder fra et stort antall prosjekter
•  Støtte i arbeidet med investeringer og økonomiske kalkyler og analyser
• Kunnskaper fra gjennomførte nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter
• Aktuelle tematreff, kurs, utdanning og studiebesøk
• Oppdatert global teknikkutvikling gjennom fagnettverket til den internasjonale delen av foreningen
•  Vårt åpne web-baserte medlemsforum for samtaler, diskusjon og erfaringsutvikling



La oss komme i kontakt med deg slik at vi sammen kan gjøre en forskjell i 
måten vi påvirker dagens og morgendagens samfunnsutvikling!

www.sstt.no

kontakt@sstt.no


