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Tiden suser avgårde og vi er allerede 
halvvegs i 2016. Planen var å få ut en 
påskeutgave av ES-Posten også i år, men 
dere får bære over med oss med at dette 
sommernummeret blir årets første utgave. 
Denne gang med en litt oppfrisket grafisk 
design. Vi håper den faller i smak og at 
dere finner stoff som er til nytte og av 
interesse.

2015 ble et rekordår for Entreprenørser-
vice, både omsetningsmessig og resultat-
messig. Høy aktivitet og strålende innsats 

gjorde at selskapet 
for første gang ble 
en del av «Halv 
Milliard-klubben». 
Fjorårets resultat er 
nå historie, og vi 
må vende blikket 
fremover. Litt 
soling i glansen av 
det strålende 
resultatet tar vi 
oss allikevel tid til 
også her. 
Resultatet gikk 

ikke upåaktet hen hos vår eier Skanska 
Norge heller, og på årets Management 
Meeting i april ble det heder og ære til ES 
som var en av enhetene i konsernet med 
best resultatmargin i 2015.  

Det er nå snart et halvt år siden vi 
gjennomførte samlingen på Klækken 
14-15 januar. Takk for sist til alle deltakere 
for god innsats og stort engasjement. 
Noen fotografiske inntrykk fra samlingen 
er vist lenger bak i denne utgaven. I en 
virksomhet som ES, med aktivitet spredd 
over store deler av landet og med full drift 
på store prosjekter med krevende 
fremdriftsplaner, er det utfordrende å få 
til en felles samling for alle ansatte. Flere 
måtte på kort varsel melde avbud på 
grunn av nødvendig drift på prosjektene 
og noen kunne bare delta på deler av 
samlingen. 

Totalt ble det dermed ca. 90 av ca. 130 
mulige deltakere. Vi hadde selvsagt håpet 

på større deltakelse, men uansett synes 
jeg vi fikk gjennomført en god og nyttig 
samling. På selskapsnivå ble det bl.a. 
fokusert på HMS relaterte tema, økono-
misk status, forretningsplan og fremtidige 
markedsutsikter. Noe av det viktigste med 
samlingen var at den enkelte avdeling 
kunne samle seg til avdelingsvis informa-
sjon og meningsutveksling. Her ble bl.a. 
resultater fra PULS-undersøkelsen 
presentert og diskutert. Jeg håper det ble 
en fin anledning for dere til å få diskutert 
aktuelle tema som vi kan forbedre oss på. 
God kommunikasjon og informasjon og 
større grad av involvering i planleggingen 
av jobbene er sentrale og viktige elemen-
ter i denne sammenheng. Hvis vi skal klare 
å hevde oss i et presset marked og gjenta 
liknende resultater som vi oppnådde i 
2015 fremover må vi lykkes med dette.

På samlingen ble det også gitt en 
statusrapport om planene for flyttingen til 
Berger Teknologipark og orientering om 
fremdriften i byggeprosjektet. Byggingen 
pågår nå for fullt og fremdriften er i rute 
til ferdigstillelse for nyttår, så slik det ser 
ut nå vil ES i løpet av februar være 
etablert i nye lokaler på Berger. Se for 
øvrig egen artikkel om prosjektet i dette 
nummeret. For de ansatte på verkstedet 
på Rud vil flyttingen medføre større 
endringer enn for de øvrige av oss. I 
forbindelse med flyttingen vil de verksted-
ansatte i ES og de ansatte i Skanskas 
anleggsverksted på Kjeller bli overført til 
den nye enheten Berger Teknologipark. 
Overføringen av ES sine verkstedansatte til 
Skanska gjennomføres som en formell 
virksomhetsoverdragelse slik at de 
ansattes vilkår og rettigheter blir ivaretatt 
på en korrekt måte. 

I løpet av vinteren og våren har det vært 
jobbet med forberedelser til denne 
prosessen, og nå er bl.a. dialogen med de 
tillitsvalgte vedr. nye lønns- og arbeidsvil-
kår gjennomført. Dette er et godt og 
viktig grunnlag for at det nye verkstedet 
på Berger skal bli et ressurskraftig og 
effektivt anleggsverksted til beste for sine 

2016:

ES spurter videre

kunder. Verkstedtjenestene blir dermed 
organisert på en litt annen måte enn det 
vi er vant med i dag når vi har det i eget 
hus. ES skal fortsatt eie og ha driftsan-
svaret for sine egne maskiner, og ES blir 
dermed en kunde hos Berger Teknologi-
park sitt verksted. Vår kundedialog og 
bestillerfunksjon mot verkstedet vil bli 
ivaretatt av en ny funksjon med navnet 
ES Maskindrift. Denne vil bestå av 2-3 
personer som i tett samarbeid med 
driftsavdelingene skal følge opp service 
og vedlikehold av maskinparken. 

Flyttingen nærmer seg altså med 
stormskritt. På lageret på Rud er 
forberedelser og planlegging allerede i 
gang. Det blir en stor og krevende øvelse 
og få organisert flytting av både stort og 
smått, men samtidig en fin anledning til 
å ta en kritisk gjennomgang av hva vi har 
liggende i kriker og kroker, både ute og 
inne. Det må til hvis vi skal lykkes som et 
«Trimmet ES» fra ny base på Berger. Jeg 
ser frem til en hektisk høst med grundige 
forberedelser til vinterens flytting. I 
mellomtiden skal vi lade batteriene med 
en avslappende og forhåpentligvis solfylt 
og varm sommer.

Takk for innsatsen så langt, og riktig 
god sommer til dere alle!

MILJØMERKET

2041        Trykksak      
  0

702

Utvidelse av Jessheim Senter.

Forsidefoto er fra 

Nedre Røssåga kraftverk i Nordland,

innsendt av Harald Solheim
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BOREAVDELINGEN

SLEVEÅNE KRAFTVERK
Sted: Odda, Hordaland
Oppdragsgiver: Sleveåne Kraft AS
Tid. 02.05. - 
Kontraktsum: Kr. 7.000.000,-
Prosjektleder: Hans R. Flaten
Fagarbeidere: Johakim Blomqvist, 
Lars Eriksson, Jan Gunvaldjord og 
Anders Ljungberg.
Her borer ES et av de lengste hull vi 
har boret, 663 m langt, Ø770mm og 
helling 75¤. Rhino1000 ble blant 
annet ombygget for dette prosjektet 
slik at den kan flys inn med  
helikopter.

DAM KREKLEVATN
Sted: Aurland, Sogn og Fjordane
Oppdragsgiver: Kleiven Sogn AS
Tid. 25.05. - 
Kontraktsum: Kr. 2.500.000,-
Prosjektleder: Torgeir Øksne
Fagarbeidere: Alexander Stenholt, 
Borghild Opstad og Tom Ivar Gullseth.

I Aurland i Sogn og Fjordane borer 
ES 116 mm hull for stagforankring 
av dammen. Det skal settes 44 stag 
med opptil 18 m lengde og dimen-
sjon 4’’, og dette arbeidet skal 
utføres av vårt datterselskap 
Spennarmering Norge AS.  

VOLLESFJORD
Sted: Flekkefjord, Vest Agder
Oppdragsgiver: Kruse Smith AS
Tid. 30.05 - 
Kontraktsum: Kr. 10.000.000,-
Prosjektleder: Trond Øiseth
Anleggsleder: Jan Rømo/Harald 
Solheim
Fagarbeidere: Åke Eriksson, Knut 
Ivar Flage, Petter Kristiansen, Geir 
Langen og Jens Harald Olsen
Statnett utvikler sammen med 
systemoperatøren TenneT og 
investeringsbanken KfW i Tyskland 
prosjektet NordLink – en undersjøisk 
kabel som for første gang vil koble 
det norske og det tyske kraftmarke-
det sammen. ES borer 2 styrte 
parallelle hull på ca 400 hver for 

denne kabelen. Det skal lages et 
landfall og bores gjennom fjell til ca. 
25 m under havoverflaten. 

FUNDAMENTERINGS
AVDELINGEN

E18 RIKSGRENSEN – ØRJE
Sted: Ørje, Østfold
Oppdragsgiver: Hæhre Entreprenør 
AS
Tid. 07.01. – 31.05.16
Kontraktsum: Kr. 7.500.000,-
Prosjektleder: John Petter Holtmon
Anleggsleder: Runar Hanes
Fagarbeidere: Jon Søren Barstad, 
Thomas Gjærum, Roger Hansen, 
Dariuz Iwanicki, Jon Erik Jensen, Emil 
Jonsson, Geir A. Kåsin, Oddmund 
Rustad og Marcin Szajek
E18 Riksgrensen – Ørje er en 
delstrekning på nye E18 i Østfold fra 
Vinterbro til Riksgrensen. Delstrek-
ning 8, Riksgrensen – Ørje er 6,4 km 
lang med en bredde på 12,5 meter 
vei og med en fartsgrense på  

90 km/t. hele prosjektet skal stå 
ferdig høsten 2017.
Es utfører fundamentering for 4 nye 
broer. Det er satt 140 stålkjernepeler 
– totalt 870 m.

OPPSAL SENTER
Sted: Oppsal, Oslo
Oppdragsgiver: Veidekke  
Entreprenør AS
Tid. 11.01. – 10.05.16
Kontraktsum: Kr. 2.830.000,-
Prosjektleder: Carlos Masana
Anleggsleder: Gunnar Salbu
Fagarbeidere: Tommy a. Aafløy, 
Anders Amundsson, Lars Erik Borg, 
Ørjan Gøransson, Tom Runar Hanes, 
Emil Jonsson, Jonas Jonsson, Robert 
Klich, Terje Klodvik, Jan Fredrik 
Leikanrud, Tiec Van Nguyen og 
Denisas Panfilovas.
Oppsal Senter fornyes og utvides. 
Det skal inneholde 201 boliger, 15 
forretningslokaler og tilhørende 201 
parkering inne og 85 utendørs.
Es rammer ca. 650 m2 spunt og 
borrer og setter 72 stålkjernepeler 
med Ø90-200 mm.
Det settes også ca. 500m stag.

SCHWEIGAARDSGATE 33
Oppdragsgiver: Skanska Norge  AS
Tid. 01.02. – 01.10.16
Kontraktsum: Kr. 20.600.000,-
Prosjektleder: John Petter Holtmon

Anleggsleder: Lasse Seierstad
Fagarbeidere: Egil Arntsen, Anders 
Amundsson, Jon Søren Barstad, 
Edmund Drazek, Jan Oskar Frigård, 
Ørjan Gøransson, Thomas Hansen, 
Dariusz Iwanicki, Vadims Kostr-
jukovs, Emil Jonsson, Sergejs 
Semjonovs, Maciej Wasilewski, 
Torkel Kristensen, Tiec Van Nguyen, 
Denisas Panfilovas, Krzysztof Pilarski 
og Bjøn Westberg.
Dette er et prosjekt som vi har 
vunnet i tett samarbeid med 
Skanska Bygg Oslo og Martinsen og 
Duvholt. Byggherre for prosjektet er 
ROM Eiendom. Det er det tredje 
prosjektet i Schweigaardsgate der 
fundamenteringen er utført av oss. 
Det skal bygges et kontorbygg på 
20.800 kvm med forretninger, caféer 
etc. på bakkeplan.
ES har rammet 3300 m2 spunt og 
utfører innvendig avstivning i 2 
rader. Avstivning gjøres med puter 
av HEB-profiler og tverrstivere av 
store rør. I alle hjørner avstives med 
hjørnestivere. Videre er det for 
fundamentering av nybygget 
rammet 130 stk HP-peler med total 
lengde ca 3500 m.

SKOVLY VEST
Sted: Jessheim, Akershus
Oppdragsgiver: Skanska Norge  AS
Tid. 03.02. – 01.09.16

Kontraktsum: Kr. 15.701.000,-
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Lars Randem
Fagarbeidere: Hans Martin Hansen, 
Thomas Hansen, Tommy A. Aafløy, 
Roger Hansen, Jan rune Haugli, 
Jonas Jonsson, Robert Klich, Jan 
Fredrik Leikanrud, Kristian  
Mjaaland, Krzysztof Pilarski,  
Bjørn Solvang, Esbjørn Vestlund  
og Maciej Wasilewski.
Skovly Vest er en utvidelse av 
Jessheim Storsenter. Det vil bli 
parkering i kjelleren over 4 plan, 
Butikker og leiligheter på toppen. 
Fullt ferdigstilt vil Skovly ha totalt 
129 leiligheter fordelt på fire bygg. 
Alle boligene vil ligge fra 4. etasje og 
helt opp til 8. etasje. ES skal bore 
10.000 m med store stålkjernepeler.  
I tillegg har ES boret for en rørspunt-
vegg på ca 35 m, og boret og satt 
130 jordnagler for sikring av 
skråning.

GRENSEVEIEN 51
Sted: Hasle, Oslo
Oppdragsgiver: Urbanium  
Consulting AS
Tid. 03.02. – 01.09.16
Kontraktsum: Kr. 15.701.000,-
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Lars Randem
Fagarbeidere: Anders Amundsson, 
Lars Erik Borg, Thomas Gjærum, 
Ørjan Gøransson, Emil Jonsson, 
Torkel Kristensen, Geir A. Kåsin og 
Oddmund Rustad.
På en hjørnetomt på Hasle skal det 
bygges 21 nye leiligheter med et 
bruttoareal på ca. 1700 m2 i det nye 
prosjektet Hasle Tårn. Leilighetene 
varierer fra 1 til 4-roms.
ES har rammet 1.100 m2 spunt og 
boret og satt 900m stålkjernepeler.

FROGNER SKOLE BT2
Sted: Frogner, Akershus
Oppdragsgiver: Betongmast  
Romerike AS
Tid. 15.03. – 31.05.16
Kontraktsum: Kr. 2.153.000,-

NOEN NYE 
OPPDRAG

Fra Skovly Vest.

Fra E16 - Vøyenenga.
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Ledergruppen i Entreprenørservice 
har møter ca hver 14 dag. Det er 
ikke så ofte vi har møter andre 
plasser enn møterommet i 3 etasje 
og det er i hvert fall ikke ofte at vi 
reiser ut på befaring samlet.

Det gjorde vi imidlertid 19 mai, da 
reiste vi i samlet tropp til Arna for å 
få kikket på TBM’en til JVB Skanska 
Strabag som lager ny tunnel fra 
Arna til Bergen. Hvis det skulle være 
tvil så er «Ulrikke» navnet som er 
satt på TBM’en.

Nye Ulriken tunnel skal bli ca 7 km 
når Ullerikke har boret ferdig. 
Maskinen veier 1800 tonn og er 150 
m lang. Selve borehodet på TBM’en 
har en diameter på 9,3 m og består 

av 62 kuttere. Det er en skinnegåen-
de fabrikk inne i fjellet som gnager 
seg frem mot Bergenssiden.

Det er en imponerende maskin, 
det er det ingen tvil om. Vi hadde en 
lang og god omvisning og informa-
sjon om prosjektet. Tusen takk til 
Torbjørn Tveit Bakketun som tok seg 
tid til å vise oss rundt. Det er mange 
som ønsker å besøke dette anlegget, 
men han tok seg likevel god tid til å 
gi oss en ordentlig «grand tour».  
For ingeniører i anleggsbransjen var 
dette ordentlig interessant og artig å 
få et innblikk i.

 Bergen viste seg for øvrig  
fra sin aller beste side denne 
praktfulle maidagen. Etter tunnel-
besøket tok vi Fløibanen opp til 
toppen av Fløien og nøt den vakre 
utsikten.  

2. etasje på TBM sett frem mot stuffen.

Anleggsbesøk hos «Ulrikke»

Fredag 22. april kl 0755 ble gassbrenneren fyrt opp på 
sveiseverkstedet. Alt ble utført som vanlig med åpning av 
flaskene og gassregulatoren på brennerhåndtaket. I det 
gnisten går av, smeller det som et hagleskudd, og 
flamme på minst en meter står opp fra toppen av flaska. 
Det var lite fristende å stikke hånda inn i flammene for å 
stenge flaskeventilen forståelig nok. 

Det ble full utrykning og hele området ble avsperret, 
inkludert Rudssletta. På det meste var det mellom 12 og 
14 biler fra ambulanse, politi, brannvesen og politiets 
spesialenhet. Det er rart å oppleve at Asker og Bærum 
budstikke visste mer om situasjonen enn oss på Rud.

Gassflasken ble kjølt med vann fra to kanter. Flasken 
ble thermofotografert, og da de så at den ikke var for 
varm valgte beredskapstroppen til politiet å flytte flasken 
ut i bakgården før de skjøt tre hull i den med sporlys.

Etter to timers evakuering fikk vi gå til bake på jobb. 
Heldig vis ingen skader utover flaske og tralle.

Innsatsleder fra Brannvesenet roste oss for måten vi 
hadde taklet hele situasjonen. Ros til Dag Aamodt for 
meget rask og riktig reaksjon. Innsatsleder forteller oss at 
dette er hans fjerde hendelse i sin karriere med gass-
brann. Det hender Ikke ofte, men konsekvensene kan bli 
store om flasker eksploderer. Det er nå gjennomført en 
Granskning av hendelsen. AGA som leverandør av både 
utstyr og gass ble engasjert til søke etter feil i utstyret. 
Deres konklusjon er at det er benyttet rett og forskrifts-
messig utstyr, og det er ikke funnet feil på utstyret.  

Læring etter hendelse:
Brann i en acetylen flaske på Rud. 
ES må ha et mer strukturert opplegg for opplæring i bruk 
av ulike typer gass. En kunne tro at dette formidles 
gjennom kurs i varme arbeider, men det viser seg ikke å 
være tilstrekkelig.

Alle ansatte skal ha strukturert opplæring i oppbeva-
ring av gass, håndtering av gassflasker og ulik type bruk 
av gass. Opplæringen skal kvitteres ut på skjema for 
dokumentert opplæring.

Utruste våre stasjonære gassbrennere med dobbelt 
tilbakeslagsventil som fysisk må gjenåpnes hver gang det 
blir et tilbakeslag. Dette vurderer vi til å være hverken 
nødvendig eller hensiktsmessig for arbeidet ute.

Full utrykning 
til ES på Rud

Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Runar Hanes
Fagarbeidere: Ørjan Gøransson, 
Terje Klodvik, Tiec Van Nguyen og 
Anders Amundsson.
Her rives/rehabiliteres den gamle 
skolen og det bygges delvis ny 
skole.
ES har rammet 1.500 m2 spunt, 
montert innvendig avstivning, og 
boret og satt 20 stag.

HASLEVEIEN 10
Sted: Oslo
Oppdragsgiver: Urbanium  
Entreprenør AS AS
Tid. 05.04. – 31.10.16
Kontraktsum: Kr. 4.000.000,-
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Gunnar Salbu
Fagarbeidere: Tiec Van Nguyen, Emil 
Jonsson, Tom Runar Hanes, Anders 
Amundsson og Ørjan Gøransson
På Carl Berner i Oslo bygges det et 
kvartal med nye boliger og nærings-
arealer. I tillegg til å bygge nytt skal 
det ta vare på og inkludere det 
vernede teglsteinsbygget på 
tomten, Pengeskapsfabrikken. 
Pengeskapsfabrikken Viig&Vraalsen 
A.P. Foss A/S. Totalt byggeareal er ca 
10.000 m2 og omfatter 85 leilighe-
ter og næringsbygg.
ES rammer 1.200 m2 spunt, borer 
44 stag og borer og setter 120 
stålkjernepeler.

FRODEÅSTUNNELEN ETAPPE 4
Sted: Tønsberg
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen 
Region sør
Tid. 11.04. – 01.08.16
Kontraktsum: Kr. 1.300.000,-
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Gunnar Salbu
Fagarbeidere: David Borg, Jan Rune 
Haugli, Brede Lunden og Kristian 
Mjaaland
Refundamentering av veikulvert 
som setter seg, ved bruk av 4 stk, 
30 m lange stålkjernepeler. Dette er 

den fjerde kulverten vi refundamen-
terer og er en spesialjobb sammen 
med kjerneboringsavdelingen.

ØSTENSJØVEIEN 9
Sted: Oslo
Oppdragsgiver: Inka Entreprenør AS
Tid. 12.04. – 03.10.16
Kontraktsum: Kr. 2.211.000,-
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Runar Hanes
Fagarbeidere: Egil Arntsen,  Jan 
Rune Haugli og Kristian Mjaaland
Det skal her bygges et nytt, stort 
lagerbygg. ES rammer 300 m2  
spunt og borer og setter 60 
stålkjernepeler.

SPRØYTEBETONG
AVDELINGEN

STORÅSELVA KRAFTVERK
Sted: Snåsa, Nord Trøndelag
Oppdragsgiver: Skanska Norge  AS
Tid. 22.02. – 22.05.16
Kontraktsum: Kr. 2.220.000,-
Prosjektleder: Jan Erik Hetlebakke
Anleggsleder: Erik Steinstø
Fagarbeidere: Roger Sandberg og 
John Andersen
ES utfører sikring av adkomst og 
stasjonen, fjellsikring og betong-
sprøyting.

E39 BYFJORD OG  
MASTRAFJORD TUNNELENE
Sted: Randaberg, Rogaland
Oppdragsgiver: Skanska Norge  AS

Tid. 24.05. – 01.10.16
Kontraktsum: Kr. 5.500.000,-
Prosjektleder: Jan Erik Hetlebakke
Anleggsleder: Erik Steinstø
Fagarbeidere: Helge Knutsen,  
Roger Sandberg og Anders Olsson.
Mastrafjordtunnelen er en undersjø-
isk veitunnel på Europavei 39 i 
Rennesøy kommune i Rogaland. 
Tunnelen går under Mastrafjorden 
mellom Askje på Mosterøy og 
Håvastein på Rennesøy. ES har 
utført rehabilitering av tunnelen og 
sikring av fjell, i tillegg til sprøyting 
av PE skum.

MÅBØTUNNELEN
Sted: Eidfjord, Hordaland
Oppdragsgiver: Mesta AS
Tid. 01.06. – 01.09.16
Kontraktsum: Kr. 5.500.000,-
Prosjektleder: Jan Erik Hetlebakke
Anleggsleder: Erik Steinstø
Fagarbeidere: Frode Skoglund, 
Pontus Lindholm og Knut Audun 
Askland.
Måbøtunnelen er en 1 893 meter 
lang tunnel på riksvei 7 i Eidfjord 
kommune i Hordaland. Den er den 
lengste av de fire tunnelene i 
Måbødalen og går i spiral.  
Etter en trailerbrann tidligere  
i år har det måttet utføres  
reparasjonsarbeider. Es har srpøytet 
betong etter opprensingen.  
Til høsten skal vi tilbake og sprøyte 
PE skum.

NOEN NYE 
OPPDRAG

Måbøtunnelen. 
Foto: Giorgio Galeotti.
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Vår underleverandør Tranby anlegg as v Roger fikk 
annerkjennelse med HMS pris fra Statens Vegvesen 
Torsdag 23.06.2016. Vår underleverandør har investert i 
en helt ny type maskin utviklet for kapping av betongpe-
ler. Fordelene er mange. Løsningen bedrer både operatø-
rens helse, miljø og sikkerhet, og er også vesentlig mer 
effektiv. For operatøren er det å slippe å stå midt i 

støvskyen med kappeskive og alle de usikkerhetene det 
kan være forbundet med dette. Ergonomisk, så sitter 
operatøren nå inne i gravemaskinhytta å styrer maskinen 
der fra. Maskinen kapper fra to sider, så dette går også 
vesentlig fortere. Stompen som kappes av legges på 
egnet sted på direkten. Vi i ES gratulerer vår UE med 
prisen! 

7 forutsetninger for god start og gjennomføring av 
jobber. Kjerneborerne våre har samlet alle kravene de har 
for å kunne starte en jobb og fordelt disse under 7 ulike 
forutsetninger.  Etter flere opplevelser der de har reist  
ut med alt utstyr, maskiner brakke og seg selv, har de 
opplevd at nøkkelpersonen som skal bestemme nøyaktig 
hvor hullet skal bores er på, ferie. Da er ikke at klart. Da 
får vi ikke gjort noe som har verdi for kunden. Forutset-
ningene er ofte praktiske trivielle ting som alltid må være 
på plass for å kunne løse oppdragene. Problemet er at 
det er mange av disse enkle tingene, og at om bare en 
av forutsetningene er borte, så må jobben vente. Vi taper 
penger og kunden taper penger. Forutsetningene er litt 

ulike for de ulike aktivitetene. B-avdelingen har tatt i 
bruk slike sjekklister for sine jobber, og er godt fornøyd. 
Nå har avdelingslederne påtatt seg å lage tilsvarende 
sjekklister for alle tjenestetilbudene våre. Mitt råd til dere 
alle er å spørre nærmeste leder om det er grønt lys på 
alle 7 forutsetninger før dere mobiliserer. 

Hva er trimmet bygging?
Trimmet bygging er et tankesett som utfordrer oss på å 
redusere sløsing, og skape flyt i produksjonen. At vi hele 
tiden tenker på kunden og kundens bestilling og behov. 
Vi må være villige til å stille krav til oss selv om å holde 
oss til det vi har planlagt og blitt enige om, for så å 

HMS

Prinsippene 9 og 10 utfordrer ledere og ledelsen til særskilt ansvar 
og disiplin. Det å være trofast mot det vi i fellesskap har blitt enige 
om, og å vær et eksempel som grunnlag for å dele og å utvikle 
tjenesten sammen. 

Her er de 14 prinsippene,  
med prinsipp 9 og 10 mer omtalt
  1.  Baser dine lederbeslutninger på en langsiktig filosofi, selv på 

bekostning av kortsiktige økonomiske mål.
  2.  Skap en kontinuerlig prosessflyt for å bringe problemene opp til 

overflaten
  3. Bruk «etterspørselssystemer» for å unngå overproduksjon
  4. Balanser / jevn ut arbeidsbelastningen
  5.  Skap en kultur for å slutte å «fikse» problemer, men heller gjøre 

det riktig første gang
  6.  Standardiserte oppgaver og prosesser danner grunnlaget for 

kontinuerlig forbedring og utvikling av ansatte.
  7. Bruk synlige indikatorer slik at ingen problemer er skjult
  8.  Bruk kun pålitelig og utprøvd teknologi som tjener dine  

mennesker og prosesser
  9.  Dyrk frem ledere som grundig forstår arbeidet,  

etterlever filosofien og lærer det til andre.
 • Dyrk frem ledere innenfra
 •  Ledere må også være rollemodeller for selskapets filosofi og 

måte å drive  
forretning på

 •   En dyktig leder må forstå det daglige arbeidet i detalj, slik at 
han eller hun kan være den beste læreren i selskapets filosofi.

10.  Dyrk frem ualminnelige mennesker og grupper som  
følger selskapets filosofi

 •  Skap en sterk og stabil kultur der selskapets verdier og  
overbevisning er spredt vidt 
 •  Lær opp ualminnelige personer og grupper til å arbeide  

innenfor selskapets filosofi for å oppnå uvanlige resultater.
 • Arbeid hardt for å forsterke kulturen kontinuerlig 
 • Bruk tverrfaglige grupper for å øke kvalitet og produktivitet 
 •  Ha en vedvarende innsats for å lære individer å arbeide 

sammen i grupper for å  
oppnå felles mål.

11.  Respekter ditt nettverk av partnere og leverandører ved å  
utfordre dem og hjelpe dem til å bli bedre.

12. Gå selv å se for å forstå situasjonen skikkelig
13.  Fatt beslutninger langsomt ved konsensus, med omtanke for alle 

muligheter,  
og iverksett beslutninger raskt

14.  Bli en lærende organisasjon med ubarmhjertig refleksjon og 
kontinuerlig forbedring

KH

Prinsipp 9 og 10  
til inspirasjon for  
trimmet bygging

sjekke om det var ting vi burde ha 
forbedret til neste gang. Resultatet 
blir mindre stress, bedre kontroll og 
bedret kvalitet i leveransen til 
kunden.

Hvorfor skal vi trimme  
arbeidet vårt?
Entreprenørservice opererer i et 
stadig mer konkurranseutsatt 
marked. Mange av konkurrentene 
fra Europa er flinke og har lavere 
lønninger. Skal vi vinne oppdrag og 
tjene penger må vi arbeide smart.

Hvem skal trimme?
Alle vi i ES går på jobb for å levere 
god fundamentering, tilkomst 
gjennom fjell og løsmasser, samt 
sikring av fjell. For å oppnå god flyt 
i arbeidet krever det at vi ser på 
hverandre som viktige kunder, og 
forstår kravene til vår egen leveranse 
internt. Det er vår samlede leveranse 
kunden betaler for. Dette fordrer at 
vi deler informasjon med hverandre 
og engasjerer oss. Snakk sammen 
for å finne de beste løsningene, og 
så respektere de interne systemer 
som vi har blitt enige om. Alle i ES 
skal trimme jobben.

HMSpris til vår underleverandør  
på E16 Vøyenenga

Til venstre Roger fra Tranby Anlegg AS, i midten Frank Karenstuen fra  
Statens vegvesen og til høyre HMS leder for Isaksen Impenia AS Hege Johnsen.

«Godt begynt er halvt fullendt»
(trimming er også å snakke sammen og planlegge)

Figuren viser de syv forutsetningene 
lysregulert. Gjeldende regel er at vi ikke 
skal kjøre på rødt. Trafikklysene indikerer 
status på de syv forutsetningene.

Roger tar 
første kake-
stykke for 
HMS prisen.

Pelekapper 
i aksjon.
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Veier til bedre trivsel med egen kropp
Hvordan bruker vi diettpengene? Etter innlegget til bedriftslegen Kristin om mat og  
mosjon på Klekken har vi stilt noen spørsmål til Alexander Stenholt og Lasse Samskott. 

Tema griper inn i privatlivet til hver og en av oss, og slik 
sett har hverken ES, HMS rådgiver eller bedriftslegen noe 
med dette å gjøre. ES sender folk til mange ulike 
arbeidssteder i team som stadig endres, og med ulike 
arbeidstidsordninger. Dette vet vi er krevende for den 
enkelte. Vårt ønske er å tilrettelegge så godt som mulig 
den arbeidssituasjonen den enkelte har. Alexander og 
Lasse har jobbet på øya Tautra i Moldefjorden i hvert sitt 
team det siste året. Slik svarer først Alexander og så 
Lasse på ES postens spørsmål ang matvaner!  

– Hva har dere gjort med kostholdet deres?
– Jeg har om ikke kuttet ut, men drastisk kuttet ned på 
inntaket av sukkerfri brus, tidligere kunne jeg 
drikke fra 1,5-4,5 liter daglig, nå kan det gå 
dager mellom hver gang jeg drikker det, og 
det er ikke noe tørstedrikk for meg lenger, 
nå er det H2O som gjelder. Den største 
forskjellen er nok at jeg har klart å 
fortsette å lage middager fra bunn av 
også på jobb, som hjemme. Har klart og 
kutte ned på all små spisingen, og det gir 
definitivt resultater.

– Hvordan får dere dette til ute på en «ube-
bodd øy» med kolleger som ikke nødvendigvis har 
samme smak og ønsker som dere?
– På øya våres jobber vi i lag på 2, og da blir det til at de 
som jobber sammen også lager mat sammen, personlig 
har jeg vært veldig heldig her, da Borghild som jeg 
jobber sammen med også er interessert i å ha et variert 
kosthold, og også glad i å lage mat. Det å lage mat 
sammen med noen som kanskje er litt skeptiske til å 
prøve nye ting, og vil gjøre det lettest mulig med en 
Fjordland ell. skjønner jeg at det kan bli slitsomt å få til 
ett variert og sunt kosthold sammen med, «it takes two 
to tango».

– Hva består maten av og hva er forskjellig fra hva 
dere spiste før?
– Lunsjen og frokosten min er nokså lik den jeg spiste 
tidligere, tradisjonell brødmat. Til frokost er det lite 
salatbarer i brakken vår. Det er en stor endring til frokost, 
Pepsi Max.  Middagene er definitivt der den største 
endringen min har skjedd, nå er det fiske middager 2 
dager i uka, og ellers variert mat med masse ferske 

grønnsaker isteden for poteter, pasta og ris. Ferdigposer 
hører historien til. Det og klare å bytte ut potetgull og 
snop med frukt er også en stor forandring på jobb. Når 
det kommer til mengden med mat, så spiser jeg definitivt 
ikke noe mindre mengde, vi er to personer her som 
nesten alltid lager middag til 4!

– Blir dere mer eller fortere sultne, eller merker noe 
på andre måter?
– Kan ikke si at jeg blir mer eller fortere sulten, det tror 
jeg har mest med at jeg nå faktisk kanskje klarer å spise 
to ganger i løpet av en arbeidsdag. Det å fordele lunsjen 
utover isteden for å ha ett kjempe lass en gang om 
dagen hjelper. Og siden jeg har diabetes er det mye 

lettere å unngå svingninger i blodsukkeret når jeg 
spiser slik.

– På veien til og fra jobb, hva tar dere 
med dere på bensinstasjoner osv, eller 
for å spørre på en annen måte, er det 
lett å sprekke?

– Det hender at jeg «sprekker», men det må 
være lov å kose seg litt innimellom. Men som 

du sier de verste dagene er de dagene hvor det er 
mye reising, og masse fristelser i alle variasjoner rundt 

omkring i diskene. Eller når det er stå tid på riggen, da 
blir det for til at man sjekker flere ganger i kjøleskapet 
om det er noe som frister.

 
– Hvordan har dere blitt motivert  
til å endre på vanene? 
– Til å begynne med tror jeg ikke jeg hadde noe stor 
motivasjon. Hadde en lege som støtt og stadig sa at det 
hadde ikke gjort noe å ta av ett par kilo, men det ble 
med snakk. Men nå tror jeg motivasjonen er mer det at, 
enkle grep faktisk gjør en stor forskjell.  Og selvfølgelig 
for min del så ser jeg resultater når jeg er inne til kontroll 
for min diabetes, og de er helt overasket over resultatene 
mine når det kommer til blodsukkeret mitt.

– Har dere noen råd eller tanker å dele med oss i ES 
for hvordan vi kan tilrettelegge bedre for at våre 
medarbeidere kan leve gode liv rundt om i landet 
der jobbene er?  
– Det som gjør det lettest for oss på Tautra er faktisk det 
at det har blitt opprettet en konto på lokal butikken hvor 

vi setter alle matvarer på regning, og dette fører til at vi 
velger det vi vil, og ikke bare enkel mat.

Mange tenker kanskje rett og slett på det  
økonomiske når de er ute på jobber, for man har sin diet, 
og det er ikke all verdens, og jo mindre man bruker av 
disse pengene på mat, jo mer blir det igjen av lønninga, 
så om det kunne vært gjort noen grep her for at folk 
hadde tenkt litt annerledes på det!?

Det kan være vanskelig å spise mer variert mat 
sammen med andre kolleger. Det krever kanskje litt 
innsats hvis du blir den personen som alltid må står ved 
grytene. Det er gøy å lage mat, men ikke alltid alene.

Vi på Tautra jobber 10 timers skift, så vi får rett og slett 
litt bedre tid av dagen til å bruke på matlaging også. Når 
man jobber 12 timer eller mer på en dag frister det 
selvfølgelig med noe raskt og enkelt som lager seg sjøl, 
men med et par tastetrykk på nettet så finner man raske 
og sunne alternativer til Grandiosa og ferdigmat. Her på 
Tautra bruker vi masse oppskrifter fra trinesmatblogg.no. 
Her er det mye raske og enkle oppskrifter.

Bedre mat gir meg større overskudd!
Jeg, Lasse Samskott, er jo velsignet med en flott kone 
hjemme og en liten sjarmør på litt over året. 

Jeg har i mine øyne en av verdens beste jobber! Med 
godene, goder som at man har det bra i livet, kommer 
også enkelte bakdeler, og det er bakdelene jeg prøver å 
gjøre noe med. 

Bakdelene er jo at jeg kom inn i en usunn rytme med 
dårlig(lettvint) ferdigmat p.g.a. seine kvelder på jobb. Jeg 
spiste dårlig til lunsj og dårlig til frokost.  Jeg ble slapp og 
sliten etterhvert.  Det blir lett mye brød, melk, brus, kaffe 
og for mye av alt det dårlige. 

Overskuddet forsvant etterhvert, samtidig som 
arbeidsmengde/oppgaver pr dag øker. Jeg ble fort løen i 
kroppen og fikk attpåtil ikke sove på kvelden. 

Jeg bestemte at jeg måtte endre på «arbeidskosthol-
det» da jeg er mere på jobb enn hjemme. 

Jeg kuttet ut alt som har med godteri å gjøre. Små-
godt, brus med sukker, kjeks, INGENTING. Godteri KUN 
på lørdag. Jeg kuttet veldig ned på inntak av brød, pasta 

og poteter fordi jeg kjente på kroppen at det ikke 
gjorde meg så godt når jeg spiste det. Jeg er jo 
størrelse flodhest medium også, så det er jo en 
viss vektreduserende fordel i tillegg. 

Jeg byttet ut alt dette, og spiser heller 

yoghurt, frukt og salat. Drikken er for det meste vann. 
Veier til bedre trivsel med egen kropp
Våre arbeidsdager gjør at vi får sein middag, så der går 

det dessverre mye i fjordland. Men det er ikke så veldig 
usunt hvis man velger riktige retter. 

Når jeg jobber med Alex går det fint å holde stø kurs i 
matveien, men sammen med andre spiser jeg stort sett 
salaten min aleine. Igjen har jeg jo litt å tære på og andre 
kan koste på seg mere «mektig» kost. Men det går jo 
fint det. Alle må jo spise det de har lyst på! 

Jeg merker at jeg ikke føler meg så stappmett som før, 
men på en god måte. Overskuddet øker i takt med 
arbeidslysten. Jeg blir ikke fortere sulten siden jeg nok får 
i meg mere av de «riktige» tinga i forhold til før. 

Utholdenhet i de tunge øktene øker
På bensinstasjoner blir det ikke kjøpt noe snop, men er 
det krise kan man ryke på en wiener for en tier. Det er 
utrolig lett å «sprekke» men man føler seg jo veldig mye 
bedre etterpå når man ikke sprekker. Det ligger nok i 
viljestyrken. 

Min motivasjon for å endre på vanene er jo som nevnt 
tidligere at jeg  vil føle seg mere opplagt. Samt at det er 
aldri feil å dra av noen kg. Jeg vil jo gjerne holde meg i 
best mulig form etter omstendighetene så jeg kan 
fortsette å jobbe med den fantastiske jobben jeg har. 

Når det kommer til hva jeg mener om hvordan ES sin 
tilrettelegger for de ansatte, så kan jeg i grunnen bare 
snakke for meg og de jeg jobber sammen med. Mye av 
det vi spiser er jo en direkte konsekvens av «diettpengeli-
vet» og korte kvelder. Jeg har jobbet en del 10 timers 
dager, da er det mye lettere å få til ordentlig mat. 

Det hadde også vært lettere å spise riktig om vi hadde 
handlet på konto i en butikk sånn at hele arbeidslaget får 
det de vil ha. Da er veien til mere «innviklet» og sunn 
mat kortere. 

Det skal også nevnes at jeg på ingen måte er noen 
kostholdsekspert eller treningsekspert. 

Jeg er en mann på 120kg som vil ha mere futt og 
mindre marktrykk. 

For meg må det gjøres i matveien og med økt aktivitet 
i arbeidstiden. 

Vektig hilsen, Alexander og Lasse
 

Det  
hender at jeg  

«sprekker», men 
det må være lov 
å kose seg litt 

innimellom
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1. Arbeidsgiver, og for oss er det Entreprenørservice 
som selskap. Vårt ansvar er at oppdragene planlegges så 
det er mulig å utføredisse  på en trygg måte. At relevant 
opplæring er gitt, at sertifikater er gyldige og at arbeidet 
er organisert i henhold til loven.

2. Våre oppdragsgivere til en hver tid. Våre byggherrer 
og hoved-entreprenør har et overordnet og tilretteleg-
gende ansvar for alt innen HMS. 

3. Oss selv, hver og en av oss har ansvar for å gjøre 
jobben etter de retningslinjene som gjelder, utbedre feil/
mangler og melde fra om avvik så vi sammen kan lære 
og å forbedre oss.

Felles for alle feil og avvik innen HMS som blir begått er 
at de går ut over den enkelte person. Både oppdragsgi-
vere og bedrifter klarer seg, men den enkelte personer 
som får skade eller sykdom kan gå til grunne selv i vårt 
samfunn med sikkerhetsnett og NAV. Kroppen vår tåler 
bare en viss mengde belastninger enten det er ekspo-
nering av stoffer over lengere tid eller plutselige ulykker. 
Den enkelte må betale med redusert helse eller innskren-
ket frihet.

Avslutningen av sikkerhetsuka på Rud torsdag 28. april 
var sammenfallende med Verdens Arbeidsmiljødag. 
VG hadde i den forbindelse en presentasjon av en 

forskningsrapport fra Sintef som har beregnet kostna-
dene for der norske samfunnet med arbeidsrelaterte 
sykdommer og skader. 

Øverste del av lisa ser slik ut rangert etter størrelsen på 
den årlige samfunnskostnaden.

13 milliarder i forbindelse med smerter i korsryggen
6,5 milliarder koster arbeidsrelatert lungekreft
3,2 milliarder er arbeidsrelaterte ulykker
  
Grunnen til at ES engasjerer seg i HMS er at en frisk og 
arbeidsfør medarbeider er mye mer lønnsom enn en som 
blir skadet eller er syk. Ingen av oss medarbeidere ønsker 
å være syke eller skadet. Om så skulle skje er det verst 
for den personen somrammes. Vi ser at den enkelte og 
bedriften har helt sammenfallende interesser i dette. 

Om vi spør hva som bidrar til at ryggene våre ikke får 
smerter, er det flere tiltak. 

A  at maskiner og utstyr er laget slik at vi slipper  
ubekvemme og belastende stillinger

B  at vi passer oss for å belaste kroppen feil med tunge 
løft men bruker hjelpemidler

C  at vi holder egen kropp i orden med god mat og  
mosjon eller frisk-trening

Sikkerhetsuka 2016  
og verdens arbeidsmiljødag 28. april

Tema: Planlegg dagen for å fjerne de 6 dødsrisikoene. 
Innen HMS er det 3 parter med ulike typer ansvar!

Videre må vi fortsette å arbeide for at lufta vi puster inn 
på arbeid er ok eller bedre. Med støv og dårlig luft er det 
slik at plagene kommer over tid, for enkelte  
umerkelig utenom ubehaget i øyeblikket.  
For arbeidsrelaterte ulykker er dødsfallene det vi husker. 
Det er med arbeidsulykker som det er med isfjell, det er 
bare toppen vi ser. Dødsfallene blir skikkelig omtalt, mens 
alle de andre skadene glemmes selv om de kan være 
svært alvorlige og mange ganger fler. Mellom 2011 og 
2014 var det 182 dødsfall i landbasert arbeidsliv. I gjen-
nomsnitt 45 pr år. Bygg og Anlegg er den bransjen som 
bidrar med flest dødsfall, pr år, 9,75. 
i 2015 noterte vi 7 dødsfall:

13. januar, losseulykke på Høvik stasjon
20. februar, fall 15 m fra en silo
02. mars, fik 19 tonn betongelement over seg
04. juni, lift veltet
02. september, betongbil veltet
11. september, påkjørt av hjullaster
29. september, for med gravemaskin ned en skrent

VÅRT ANSVAR
1. Arbeidsgiver. ES er forpliktet til å iverksette alle tiltak 
som kan bidra til at helsa til våre medarbeidere holder, 
at miljøet rundt oss ivaretas/bevares og at ingen utsettes 
for skader eller ulykker. ES har kanalene til oppdragsgiver 
og er forpliktet til å påse at rammene for arbeidet tillater 
å jobbe sikkert. Vi sitter med mye spesialisert kunnskap 
som vi er forpliktet til å bringe våre oppdragsgivere.

2. Oppdragsgiverne må ta konsekvensen av spille-
reglene og sette tidsfrister der etter

3. Hver og en av oss, må ta ansvar for oss selv når det 
gjelder egen helse og arbeidsdyktighet, men også egen 
sikkerhet i arbeidet, og bidra til at kollegene kan jobbe 
like sikkert. 

Av Hallvard Sindre

Statens Vegvesen, som er blant de største byggherrene i 
den norske anleggsbransjen, har erfart en meget 
bekymringsfull ulykkesstatistikk på sine anleggsprosjekter 
de siste årene. Over 20 mennesker er omkommet i deres 
entreprisedrift i perioden fra 2010 – 2016. Dette er 
meget dramatisk, og Vegvesenet har derfor iverksatt et 
grundig arbeid som grunnlag for å lære etter hendelser.  
Når det skjer en ulykke går Vegvesenet og entreprenøren 
grundig gjennom årsakene – både de direkte og mer 
bakenforliggende årsaker. Dette er informasjon de 
ønsker dele med andre aktører i bygg- og anleggs-
bransjen. De har derfor opprettet en nettside for dette 
temaet som vi viser et utdrag fra her i ES-Posten. 

Grafikk og videre tekst er hentet fra Statens 
vegvesens hjemmeside. Vi vil dele våre erfaringer fra 
uønskede hendelser med bransjen, som et bidrag på veg 

mot en skadefri bygge og anleggsnæring. 
Antall drepte og skadde på våre anlegg er for høyt. 

Den siste dødsulykken skjedde 29.02.2016 på utbyg-
gingsprosjektet E16 Bagn–Bjørgo i Valdres.  En person 
som ryddet opp etter en sprenging, har kommet i 
kontakt med sprengstoff som har ligget igjen i fjellet. 
Sprengstoffet detonerte ukontrollert. Politiet etterforsker 
ulykka. Statens vegvesen følger opp hendelsen internt og 
ser på mulige tiltak for å forebygge lignende hendelser. 
Læringsark vil bli utarbeidet.

Husk på at læreark har til hensikt å overføre erfaringer. 
Vi ønsker å forstå hendelsen, ikke fordele skyld. Hvorfor 
var det fornuftig å handle som de involverte gjorde? 
Menneskelig feilhandling er et symptom, ikke en årsak til 
hendelser.

Læring etter hendelser –  
Også viktig for de store byggherrene

Farekilder for potensielle dødsulykker 2010–2015. Antall omkomne i entreprisedriften til Statens vegvesen 2010–2016.

HMS-leder Marit 
Røer Ellefsen i pro-
sjekt Haven valgte 
å lage film om 
Frigårds balkong. 
Filmen gikk til topps 
både i den norske 
og internasjonale 
konkurransen i 
Skanskasystemet.
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Status fra våre nye 
lokaler på Berger

ES-posten var på omvisning i våre nye lokaliteter på Berger i nydelig vårvær i midten av juni.  
Som det fremgår av bildene, er arbeidet med byggingen kommet langt, og ifølge byggeledelsen er 
man helt i rute med den oppsatte tidsplan. Alt arbeid inne og ute skal være ferdig til 1. desember. 
Deretter vil det bli en testperiode frem til full ferdigstillelse som er satt til 17. januar-17. På bildet 
fra kontordelen ser man et mørkere felt i taket. Her vil det komme «kupler» med overlys/dagslys. 
Det vil bli gode parkeringsmuligheter inkludert 29 plasser spesielt beregnet for el-biler.

En av vaskehallene. Fra utelageret. ES kontordel.

Deler av verkstedet.
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Etappen fra Lindesnes til Ljosland var gjennom-
ført i fjor. Den første delen gikk med ski og pulk 
på nesten 40 kg. Setesdalsheiene, Ryfylkehei-
ene, Hardangervidden og Skarvheimen. Ved 
avsluttet skigåing dro de hjem for å skifte over 
til sykkel. Etter en snau uke hjemme bar det 
avgårde med fly til Røros og herfra gikk ferden 
nordover på sykkel med tralle. Etter Trondheim 
fulgte de stort sett kysten oppover, kun avbrutt 
av en del fergeturer. De var også innom og 
hilste på sprøytegutta på anlegget i Sør-Kjosen.

Stort sett har de overnattet i campinghytter, 
men har også hatt noen netter i telt.  
Morten sier at de har hatt mye kaldt vær,  
men ikke særlig mye regn. Solen har de sett 
relativt lite til.

I skrivende stund er Morten vel tilbake på 
kontoret. Han har begeistret fortalt om turen, 
og fremhever all den fantastisk flotte naturen 
de har ferdes i. Steder han aldri ellers ville ha 
kommet til. De møtte også mange hyggelige 
mennesker på turen, som var på tilsvarende 
ekspedisjoner. På skietappen var de ganske 
alene, mens det ble mere folksomt på sykkelde-
len, spesielt frem mot Nordkapp. Så endelig den 
21. juni kunne de stige av syklene på selve 
Nordkapp platået. Målet var nådd!

Norge på langs  med Morten Berner

Vår spreke økonomisjef,  
Morten Berner, har lenge 
gått med en drøm om en 
langtur. Sakte men sikkert 
vokste ideen om å gå/sykle 
Norge på langs, frem. 
Sammen med en gammel 
venn startet han fra Ljosland i 
Vest Agder den 4. april i år.

Norge er et vakkert land – her De syv søstre.

Nordkapp – 
målet er nådd.

Planlangt reiserute som ble fulgt med små 
endringer underveis

På vei i Ryfylkeheiene Fra startpunktet på Lindesnes.

Fjellet kan være tøft. 
Her fra Dyranut på Hardangervidden
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Dagene og ukene går fort, og vi allerede ferdig med  
1. halvår av 2016, og sommerferie står og venter. 

Trimmet fundamentering
På B-avdelingen har de i lengre tid kjørt ett opplegg i 
forbindelse med oppstart av nye prosjekter med 7 

forutsetninger som må være på 
plass før de rigger seg til og 
begynner på et prosjekt. Disse 
forutsetningene er tegnin-
ger, materialer, mannskap, 
utstyr, plass, ytre faktorer 
og andre parallelle 
aktiviteter. Systemet er at 
det for hver av disse er 
trafikklys der det må 
være grønt lys for å 

starte opp. Dette oppleg-
get er noe også vi på 

F-avdelingen må få til, da 
dette vil være bidrag til 

gjennomføring av enda flere 
vellykkede prosjekter.

Ordrereserve og økonomi
Vi har nå i lang tid hatt ordrebøkene så fulle at vi har 
måttet få hjelp av andre både underentreprenører og 
innleid mannskap for å få prosjektene gjennomført til 
rett tid. Denne situasjonen ser det ut til at er over i hvert 
fall for en periode. Det er fortsatt mange forespørsler og 
vi sender ut flere tilbud hver uke. I forhold til størrelsen 
på tilbudene er det mange små og mellomstore prosjek-
ter og færre tilbud over 10-15 millioner. Vi har de siste 
ukene fått flere nye prosjekter med oppstart i august/
september, så vi har fortsatt tro på et godt år.

Omsetningsmessig hadde vi i 2015 «all time high» 
med omsetning i overkant av 250 millioner. Vi er ikke i 
nærheten av å se så høye tall dette året, men vi får tro at 
vi passerer 200 millioner innen utgangen av året.

Jeg benytter anledningen til å takke alle sammen for 
flott innsats så langt i år, og ønsker alle sammen god 
sommer.

John Petter 
Holtmon 
Avdelingsleder

NYTT FRA 
DRIFTSAVDELINGENE

Fundamenteringsavdelingen

Boreavdelingen

Nå er det snart halvgått 2016, tiden flyr fryktelig fort. 
Som vi spådde før jul så er dette et år med adskillig 
lavere ordreinngang enn vi har vært vant med de siste 
årene. På bakgrunn av dette har vi også måttet gå til det 
skritt å si opp 3 medarbeidere, noe som er voldsomt trist 
både for avdelingen og den enkelte som må gå.

HMS
Vi hadde en samling på Klækken der det kom frem at vår 
avdeling hadde lavest antall rapporterte RUH. Slik er det 
fortsatt, så jeg maner nå til innsats slik at vi ikke nok en 
gang blir dårligste avdeling. Jeg vet dere liker en god 
konkurranse. Vi trenger at dere rapporterer inn.
10 juni skal vi ha et «bransjemøte» på Skanskahuset der 
flere aktører og leverandører er invitert. Formålet er å 
kartlegge hva vi vet om helsepåvirkning av sprøytebe-
tong og om produktet har endret seg mhp helse siden 
den store undersøkelsen til Bente Ulvestad som vi var 
med på. Lover å rapportere kort hva som kom ut av 
møtet ved en senere anledning.

Maskinpark
Det er ikke planlagt investeringer i maskinparken vår i år. 
Vårt fokus nå må være å holde den maskinparken vi har i 
gang med minst mulig unødvendige utgifter.

Økonomi/Ordresituasjon
Foreløpig rapportering viser at vi har ved utgangen av 
mai har omsatt for litt over 50 mill. Det er noe under 
budsjett men likevel bra i forhold til ordreinngang.
En god grunn til det er at anlegget i Sørkjosen går på 
«bånn spiker» og holder 4 mann og 2 rigger i arbeid. 

Fjellsikringen vil imidlertid være ferdig i oktober i år. Etter 
det skal det monteres PE-skum og det kommer ca 
50.000 m2 PE-skum som skal brannsikres.

På Hellesylt er vi akkurat ferdige med brannsikringen, 
ny jobb starter på Byfjorden og Mastrafjorden i Stavan-
ger rundt ferietider.

Skanska har etter alle solemerker vunnet Bagn-Bjørgo 
og her er det stor sannsynlighet at vi får en del arbeid. 
Konkurransegrunnlaget omhandler drøye 16.000 m3 
med sprøytebetong til fjellsikring

Vi har gitt pris både på en del både store og små 
jobber som vi forventer avgjørelse på nå før ferien, det er 
«von i hangande snøre».

Personal
Som nevnt innledningsvis så er det 3 stykker som ble ofre 
for nedbemanning. En stor takk for innsatsen til Tommy 
Enoksen, Terje Flaten og Maths Emanuelsson. Lykke til 
videre. Karl Erik har nådd den magiske grensen på 70 år, 
det vil si at hans tid som ansatt i «Sørvisen» er over. En 
stor takk til «Kalle» for all den innsats han har lagt ned 
gjennom så mange år for S-avdelingen, det har vært en 
ære og et privilegium å jobbe med «Kongen».

Karl Erik har imidlertid blitt konsulent og vi kommer til 
å leie han inn fremover så lenge det er behov og så lenge 
han har lyst å bidra.

Jan Erik 
Hetlebakke
Avdelingsleder

Sjelden har vi sett en større aktivitet innen våre kjerne-
områder enn det vi gjør nå. Og da spesielt med tanke på 
sjaktboringen. Mye av denne årsaken skyldes nok i 
hovedsak de «Grønne sertifikatene» som går ut i 2021 
og at enkelte utbyggere begynner å se at tiden etter 
hvert begynner å bli knapp. Vi merker dette spesielt ved 
en økt mengde av forespørsler, ved at vi har en større 
ordrereserve innen dette segmentet og ved at vi øyner en 
større tilgang i tiden framover.

Vi har per tiden flere pågående prosjekter hvor to av 
disse krever helikoptertransport. Det er Sleveåne Kraft-
verk for Clemens Kraft og Romøyri i Fjærland for 
Lemminkäinen. Sleveåne Kraftverk er et av de lengste 
hullene som vi noen sinne har boret. 663 m og som skal 
rømmes opp til Ø770 mm. For denne jobben har vi 
bygget om Rhino 1000 slik at den nå kan flys med Super 
Pumaen til Airlift. Uten denne ombyggingen hadde vi 

ikke hatt mulighet til å tatt på oss denne jobben. Videre 
har vi også nettopp startet på et prosjekt i Vollesfjorden 
ved Flekkefjord for Kruse Smith. Her skal vi bore to styrte 
hull ut i sjøen for ilandføring av kabler. Dette er et svært 
komplekst prosjekt som har krevd og fremdeles vil kreve 
store ressurser i alle plan. Et annet prosjekt som startes 
opp nå og hvor vi også skal bore ut i vann er Hurdalsjøen 
for HAB Construction. Forskjellen er at her står vi under 
vannnivået og borer inn i Hurdalsjøen. Videre er det 
sjaktprosjekter som høyst sannsynlig startes opp både i 
Bodø og i Førde en gang etter ferien.

Når det gjelder kjerneboringen så pågår vårt store 
prosjekt for Statens Vegvesen i Molde fremdeles. På 
grunn av problematiske grunnforhold har dette prosjek-
tet fått forlenget byggetiden. Samtidig med dette 
prosjektet har vi også måttet avvikle noen andre kjerne-
borejobber. Dette har nok ført til en større belastning på 

Sprøytebetongavdelingen

noen av våre kjerneborere enn hva som er normalt. Men 
disse har vist en stor stå-på-vilje og engasjement, så 
tusen takk for en flott innsats. Det kommer også flere 
små og litt større kjerneborejobber utover høsten. Og til 
da håper vi at vi er ferdig med deler av prosjektet i Molde 
slik at belastningen blir tilnærmet normal.

Den styrte boringen begynner også å bevege på seg. 
Etter ferien er det tiltagende aktiviteter på flere prosjek-
ter. Det er gjort noen interne forandringer på dette 
området slik at vi håper at også dette nå endelig kan bli 
en innbringende aktivitet for B-avdelingen.

Utstyrsmessig ser vi også forbedringer. Som tidligere 
nevnt er Rhino 1000 bygd om til å bli flybar i tillegg til at 
den også er blitt ferdig oppgradert. Rhino 600 er også 
bestemt oppgradert slik at den mer eller mindre til slutt 
vil fremstå som en ny maskin. De andre sjaktboreriggene 
fungerer stort sett som forventet, men med en såpass 
stor og kontinuerlig aktivitet hviler det et større ansvar på 
alle mann for et kontinuerlig ettersyn og vedlikehold.

Det vil også bli bestilt en ny kjerneborerigg, og da 
høyst sannsynlig en Diamec U4 fra Atlas Copco. Denne 

forventes levert en gang utpå høsten. Ellers er resten av 
utstyret vårt i en relativt god forfatning.

2016 har til nå vist seg å være et godt år når det 
gjelder HMS i B-avdelingen. Lite eller ingen skader av 
betydning, og sykefraværet har vært relativt lavt. Jeg 
tolker dette dithen at vi har et godt fokus på HMS i 
hverdagen og i den daglige drift. Dette er bra og vi må 
fortsette dette gode arbeidet. Vi må passe på oss selv og 
hverandre slik at alle kommer hjem like hel som når de 
kom på arbeid. Til slutt vil jeg takke dere alle for en 
særdeles strålende innsats. Alle gjør en formidabel jobb 
både ute i felten og inne på kontoret, og dere skal vite at 
det blir lagt merke til!

Ha en riktig god sommer alle sammen! 

Hans Reinert 
Flaten
Avdelingsleder
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VÅRE EGNE 
BILDER

Fra E16 – Vøyenenga. Innsendt av Tor Håvard Ausland. Fra Linne Hotell. Innsendt Carlos Masana. Krzysztof Pilarski kapper avstivning i minus 15.  
Fra Haven - Follobanen. Innsendt av Lasse Seierstad.

Utvidelse av Jessheim Senter. Innsendt av redaksjonen. Nye borplassen i Fjærland. Innsendt av Jan M. Rømo. 
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Fra Røssåga kraftverk. Innsendt Harald Solheim. Fra oppstarten i Sleveåna, Odda. Innsendt av Jan M. Rømo.

Trekking av spunt på E16 – Vøyenenga. Innsendt av Tor Håvard Ausland. På Haven ved Oslo S ble det bygget telt over spuntgropa så det ikke skulle komme tele og snø nede i gropa. Innsendt av Lasse Seierstad.

VÅRE EGNE 
BILDER
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19. MARS
Birkebeinerrennet er Norges mest tradisjonsrike turrenn 
på ski og går hvert år fra Rena til Lillehammer. Rennet er 
54 km og går i klassisk stil. Løypen starter med stigning 
fra Rena til Raudfjellet, om lag flatt til Sjusjøen, og 
relativt bratte utforkjøringer til mål ved Lillehammer. 
Tilsammen byr løypen på ca. 1 000 meter stigning,  
men i all hovedsak er det slake stigninger.

Birkebeinerrennet ble innstiftet i 1932 til minne om turen 
som birkebeinerne Torstein Skevla og Skjervald Skrukka 
hadde med kongssønnen Håkon Håkonsson i 12066.
Oddmund Rustad brukte 3.49.53, mens Magnus 
Langlien kom i mål på 3.37.59 (fredagsbirken)

11. JUNI 
Birkebeinerløpet ble arrangert for 19. gang og er 21 km 
(halvmaraton) med start på Birkebeineren Skistadion og 
målgang ved Håkons Hall, Lillehammer. Løypa går i fint 
skogsterreng på variert underlag – på sti, kjerrevei, 
gresslagte skitrasèer i gamle OL-løyper og sykkelstier.  

Magnus  Langlien kom i mål på 1.40.59, mens Kay 
Grøtta kom i mål på 2.00.08
ES-Posten gratulerer alle tre som representerte E-service 
på en flott måte!

Holmenkollen tidlig i mai, og selvtilfredse etter hvil på 
Tryvann før 17 mai. Bjørn, Ketil, Dag. Kay tok bilde.

Frem til nå har bedriftsidrettslaget fungert best på Rud. 
Flertallet i ES er heldigvis ute på anlegg der jobbene er. 
Bedriftsidrettslaget ønsker å være noe for deg på 
prosjektet og der du bor i forbindelse med jobb.  
I prinsippet er alle medlemmer.

Målet er aktivitet. Vi vet at jobben kan være ensidig 
belastende for mange. Det å være i fri bevegelse gir 
derfor et stort bidrag til eget velvære og frihet til 
livsutfoldelse.

Frisksport er en livsstil som er rettet mot å bevare helse, 
fysisk, psykisk og sosialt velbefinnende gjennom et enkelt 
og sunt kosthold, friluftsliv og bruk av kroppen. Ordet 
frisksport ble benyttet første gang i 1924 i magasinet 
Swing av kunstneren Marcus Hentzel. Inspirasjonskilden 
til dette kom fra amerikaneren Bernarr MacFadden og 
hans «Physical Culture» bevegelse. Frisksport ble mer 
utbredt i Sverige enn i Norge, og det eksisterer et 
forbund for sporten i Sverige. (Wikipedia)

Aktivitetskalenderen ble delt ut på Klekken for 1. 
halvår. Nå sendes 2. halvår ut til alle.

Bruk aktivitetskalenderen om den kan være til nytte! 

Ketil Hagen

Invitasjon til «frisksport»
Kay Grøtta klar for Birken.

Vi vil utfordre dere til å komme med forslag om 
hva du/dere kan ha glede av der vi jobber. Vi vet 
flere har blitt ivrige på å gå tur enten på beina 
eller på ski når vær og føre tillater. Det bedrifts-
idrettslaget ønsker å bidra med er noe til egen 
og felles glede og nytte. Ta kontakt med leder 
av bedriftsidretts laget ved Kay eller HMS 
rådgiver Ketil. 

ES bedriftsidrettslag

Følgende kolleger leverte inn forslag: Erik Steinstø S-avde-
lingen, Tor Håvard Ausland og Lars Erik Borg fra F-avdelingen 
og Lasse Samskott fra B-avdelingen. Noen hadde også med 
forslag om slagord. Gode forslag alle sammen, og vi vil særlig 
fremheve de fine tegningene til Lars Erik. Beslutningen er å 
lage T-skjorter med motiver fra hver enkelt avdeling. Innspille-
ne vil vi bruke som grunnlag for å utvikle motivene. Motivene 
vil bearbeides av en designer. Vi er spente på slutt-resultatet. 
Hver forslagsstiller premieres med et gavekort til fri bruk på  
kr 1000,-. Vi takker for gode forslag og engasjement. 

T-skjorte-konkurranse i ES!

?

5. JUNI
Tyrifjorden Rundt er et trim og tur-sykkelritt på henholds-
vis 64 km, 145 km og 245 km med start og mål i 
Sandvika sentrum. Traseen går på øst og vest-siden av 
Tyrifjorden.
Magnus Langlien syklet de 145 km på 4.08.42

ES-Posten gratulerer alle tre som representerte E-service 
med en flott innsats!

Vi i ES har et eget bedriftsidrettslag. Alle medarbeidere er velkommen til å delta, og selv har 
jeg fått gleden av å bli dratt med på sykkel på en meget inkluderende måte tilpasset mitt 
nivå. Gleden med å oppleve ting sammen er stor, og ikke minst å høre historiene etterpå.

Invitasjon/
utfordring:
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NYTT PÅ PERSONALSIDEN 
I FØRSTE HALVÅR

Tommy André 
Aafløy (27) 
ble ansatt som 
hjelpemann i 
fundamente-
ringsavde-
lingen i 
begynnelsen av 

februar. Han er fra Bø i Telemark 
hvor han også bor i dag.

Han har utdannelse fra Notod-
den innen elektro, elektronikk og 
PIN (produksjon og Industri).

Han har hatt sin læretid (2 år) 
hos NMF (Forsvarsmateriel) i 
Porsgrunn og hos Grenland Group 
(Agility) i Langesund hvor han også 
tok fagbrev. Ellers har han jobbet 
hos Bømek, Industrimekanikk, 
Kverner-Stord og vært noen år 
Offshore. Han fikk kjennskap til 
E-service gjennom Erik Valen på 
verkstedet.

I fritiden driver han og restaure-
rer hus hjemme i Bø. Ellers blir det 
litt skruing på egne biler og 
mc-kjøring. Han har bla en Capri 
-82 modell som han har pusset 
opp siden han var 15. I yngre år 
drev han også 6 år med motorcross

Tommy André sier at han trives 
veldig godt hos ES. Mange ulike 
oppgaver og nesten ingen dager  
er like.

Dag  
Romundstad 
(53) ble ansatt 
siste dagen i 
februar. Han er 
prosjektansatt i 
boreavdelingen 
på E39 – Krys-

sing av Romsdalsfjorden. Dag 
jobber i hovedsak ute på øyen 
Tautra. Han er fra Meldal i 
Sør-Trøndelag, hvor han også bor. 
Han er gift og to voksne barn.

Dag har mange yrkesaktive år 
bak seg. De to siste stedene er 

Skanska sjøavdelingen hvor han 
kun var ett års tid, og 10 år i 
Nordisk Fundamentering i Trond-
heim. Dag har fagbrev som 
mekaniker, noe han fikk via det å 
være motormann og skipsmekani-
ker da han seilte på alle verden syv 
hav. Fritiden brukes mye til fisking. 
Han synes Tautra om områdene 
rundt er fine og trives godt blant 
kollegene.

Jan Ove 
Tilseth (44) 
begynte hos 
oss i slutten av 
mai. Han er 
prosjektansatt i 
boreavdelingen 
på E39 – Krys-

sing av Romsdalsfjorden. Jan Ove 
er født og oppvokst i Meldal i 
sør-Trøndelag. Han jobber i 
hovedsak ute på øyen Tautra.

Jan Ove har i likhet med kollega 
og sambygding Dag Romundstad 
også jobbet ett års tid i Nordisk 
Fundamentering i Trondheim. Han 
har over 14 års erfaring fra 
offshore-bransjen.

Jan Over er gift og har 3 barn på 
hhv 17, 15 og 2. Han har to års 
maskinutdannelse og har fagbrev i 
sveising. Han trives ute i naturen 
og fritiden brukes en del på jakting 
etter småvilt. Jan Ove drev tidligere 
med lerdueskyting på det aktive 
plan.

Jens Harald 
Olsen (37) 
startet i  
boreavdelingen 
i slutten av 
mai. Jens er fra 
Sannidal ved 
Kragerø hvor 

han bor med samboer. Som svært 
mange andre hos E-service har 
også han familie som jobber hos 

oss – nemlig faren Harald Olsen i 
fundamenteringsavdelingen.

Jens har utdannelse innen  
mekaniske fag, arbeidsmaskiner  
og anleggsmaskinreparatør 

Han har det meste av sin 
yrkeserfaring som mekaniker, 
hydrauliker og service- vedlkehol-
der fra Volvo Maskin Service (11 
år), Frank International, Lunds DA 
og Veidekke.  Noen av oss vil 
kanskje huske at Jens jobbet i 
slutten av 90-tallet også med 
boring og kjerneboring i Entrepre-
nørservice.

Jens har også siden høsten 2015 
hatt eget firma hvor han drev med 
reparasjoner og service av båter, 
biler og anleggsmaskiner.

Fritiden bruker han til dykking, 
pistolskyting og snøscooterkjøring. 
Han trives godt i firmaet.

Tom Ivar 
Gullseth (42) 
startet i 
boreavdelingen 
midt i juni. Han 
er fra Edland/
Haukeli hvor 
han også bor. 

Han er opprinnelig utdannet 
adjunkt fra Notodden lærerskole 
og har jobbet 10 år i barneskolen. 
Først 8 år i Edland, så 2 år på 
Hovden. Tom Ivar har også vært 
dumpersjåfør og yrkessjåfør, noe 
han ikke trivdes særlig med og 
sluttet.  
    I tillegg har han vært prosjekt-
ansatt i Nordsjøen. Han har  
tidligere hatt sommerjobb i  
E-service og er fra hjemstedet 
bekjent av Harald Solheim, som 
anbefalte ham å søke hos oss.

Tom Ivar er en aktiv syklist både 
på landevei og off-road. Han deltar 
tidvis i ulike sykkelritt.

Han liker godt friluftsliv og er en 
lidenskapelig fluefisker.

Per Westberg 
(54) startet i 
boreavdelingen 
helt i slutten av 
juni. Han er født 
og oppvokst i 
Torsby i Sverige. 
Her bor han 

fremdeles med samboer. Han har 3 
voksne barn og 2 barnebarn.

Per er utdannet sveiser i hjembyen, 
men har for det meste jobbet som 
gravemaskin- og hjullasterfører i 
byggebransjen. Fra 2008 og frem til nå 
har han vært ansatt i Bergteamet i 
Boliden. Her jobbet han med sjaktbor-
ing over det meste av Sverige og også i 
mange land i Europa.

På fritiden liker Per å være ute i 
naturen og han er en ivrig fisker. Sist 
vinter startet han også med rally i 
Volvo original klassen. Ellers liker han 
godt å reise og da gjerne til eksotiske 
steder.

NYTT ANSIKT  
I RESEPSJONEN
De av dere som har vært på Rud i løpet 
av de siste månedene har sikkert lagt 
merke til et nytt ansikt i resepsjonen. I 

forbindelse med 
Morten Berners 
permisjon ble Roar 
Gulhaugen hyret 
inn for en periode 
på knappe halvåret 
frem til første uken 
i august.

Roar Gulhaugen 
(64) er Drammensgutt, gift og har to 
voksne barn. Han har vært kontorleder 
i Skanska Anlegg i mange år, bla de 
siste 6 årene på Holmestrandprosjekte-
ne. På grunn av vanskeligere tider i 
Skanska ble Roar permittert i januar i 
år. Han jobber 50% hos oss, mandag 
til torsdag 08 – 13. 

Arbeidsoppgavene er i hovedsak 
fakturering, sentralbord, invoice 

(fakturamottakssystem), post, 
firmapost og ad-hoc oppgaver.  
Det meste av disse oppgavene kjenner 
Roar fra Skanska.

 
RUNDE DAGER  
Karl Erik Lunde   70 år
Roger Sandberg  60 år
Stig Rune Magnor 60 år
Dag Haug  50 år
Hans Reinert Flaten 50 år
Lars Erik Borg  30 år
Thomas Gjærum  30 år
Roar Lundsbakken 30 år

JUBILEER   
Gunnar Salbu  30 år
Thomas Hansen  15 år
Dag Haug  10 år
Reinhard Miglavs  10 år
Morten Kristensen 10 år

FØDSLER
Roar Lundsbakken ble far  
til Patrick den 21. mai.
Alexander Stenholt ble far  
til Max den 25. mai.

TAKKEKORT
Tusen takk for oppmerksomheten  
til min 60-årsdag.
Mvh Roger Sandberg

SLUTTET 
Linus Bolin, B-avd
Marcus Holm, B-avd
Mikael Wasell, B-avd
Ulf Wiberg, B-avd
Tormod Fuglstad, B-avd
Kjell Even Johansen, B-avd
Tommy Enoksen, S-avd
Terje Flaten, S-avd

DØDSFALL
Knut Løvås
Gunnar Arnseth

NYANSATTE

Den 31. mai hadde Karl Erik sin 
siste arbeidsdag som E-service 
ansatt. Både han og E-service 
ønsket et videre samarbeid. Fra 
og med 1. juni startet han opp 
som innleid konsulent, i første 
omgang for ett år.

Karl Erik er Østfoldgutt og 
kommer fra Varteig utenfor 
Sarpsborg. Han startet hos 
Furuholmen i 1974 med 
betongsprøyting i Sarpefossen 
kraftverk. I 1978 overtok han 
formannsjobben for sprøytebe-
tong på Slemmestad Rensean-
legg. Her ble han til 1980 da 
han startet med rehabilitering av 
gjødselkjellere i Sør-Norge.

I 1984 startet han sin karriere 
hos E-service som driftsleder 
med å bygge opp sprøytebeton-
gavdelingen. Fra 1997 til 2010 
var Karl Erik avdelingsleder for 
sprøytebetongavdelingen. På det 
meste bestod den av 17 mann. 
Etter 2010 og frem til i dag har 
han fungert som driftsleder.

Kar-Erik kan se tilbake på 
mange og store oppdrag med 
UFP01 – Larvik som det største.

Han ser tilbake på E-service 
som en fin arbeidsplass og 
fremhever at det har vært en 
spennende utvikling av utstyr. 
Frem til litt ut på 2000-tallet var 
det mange oppdrag for de fleste 
store entreprenører. Disse 
etablerte da egne avdelinger for 
sprøytebetong, og i dag kommer 
de aller fleste oppdragene som 
under leverandør for Skanska.

Karl Erik synes ordningen som 
konsulent er en fin overgang fra 
full dag og til en roligere 
tilværelse som pensjonist.

Karl Erik Lunde –  
over i konsulentenes 
rekker



28
Terrassen på Berger.

God sommer 
ønsker alle en riktig 

Returadresse:
ES-posten
Rudssletta 24
1351 Rud


