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Nok et hektisk år  
for Entreprenørservice

Siste innspurt før 
flytting fra Rud
Nok en årsavslutning nærmer seg, og årets «karakterer» 
i form av omsetning og resultat skal føres i bøkene. I 
skrivende stund er ikke regnskapet klart, men omset-
ningen ligger an til å runde kr. 400 millioner. Noe som 
er ca. kr. 100 millioner lavere enn for fjorårets historiske 
rekordomsetning. Resultatmessig ligger vi an til å nå et 
akseptabelt nivå. Omsetningen for 2016 ender omtrent 
på et gjennomsnitt for de siste 5 år, hvilket tilsier at 
det har vært en normalt hektisk aktivitet og stor inn-
sats blant dere ute i driften. Takk til alle for godt utført 
arbeid. Utsiktene for 2017 vurderes som lovende, det er 
fortsatt et godt marked innen ES sine arbeidsområder.

For øvrig har mye av årets oppmerksomhet vært rettet 
mot den forestående flyttingen til Berger i Skedsmo. 
Etter over 40 år som en tradisjonsrik Bærumsbedrift, og 
etter over 32 år med base på Rud, melder bedriften den 
6. februar 2017 flytting til ny adresse i Bølerveien 61 i 
Skedsmo kommune.

Der er entreprenøren i innspurten med avsluttende 
arbeider og siste finpuss før formell ferdigstillelse 16. 
januar 2017. Da er det klart til å flytte inn i nye flotte 
lokaler, og ikke minst i et stort, moderne og velutstyrt 
anleggsverksted.  For de av oss som har sitt daglige virke 
på Rud har det vært organisert felles befaringer for å se 
på byggeprosjektet, se nærmere omtale i egen artikkel i 
denne utgaven.

I løpet av våren legger vi opp til en ny felles ES-sam-
ling tilsvarende den vi hadde i januar i år. Tid og sted 
kommer vi nærmere tilbake til over nyttår. Samlingen vil 
bli avholdt på et hotell i nærområdet til Berger, og et av 
punktene på agendaen blir naturligvis besøk og omvis-
ning i våre nye lokaler.

Takk til alle for innsatsen i året som er gått. Jeg ønsker 
dere en velfortjent og god juleferie.
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BOREAVDELINGEN

BORGESTAD SVELGEN
Sted: Bremanger, Sogn og Fjordane
Oppdragsgiver: NCC Infrastructure
Tid: 01.08.16 – 28.02.17
Kontraktsum: kr. 3.500.000,-
Prosjektleder: Ove Ivarsson
Anleggsleder: Ove Ivarsson
Fagarbeidere: Sigmund Eide, Bernt 
Knutsen, Geir Langen, Ulf Lundqvist, 
Jarl Brattbakk Rømo og Per Wester-
berg

ES borer en vannsjakt for kraftverk i 
Svelgen. Total lengde er 190 m og 
Ø1,6 m. Ca 75¤ nedover

RV. 80  HUNSTADMOEN -  
THALLEKRYSSET
Sted: Bodø
Oppdragsgiver: Veidekke  
Entreprenør AS 
Tid: 24.08.– 31.12.
Kontraktsum: Kr. 2.600.000,-
Prosjektleder: Ove Ivarsson
Anleggsleder: Ove Ivarsson
Fagarbeidere: Frode Andersen, 
Nikolai Knutsen, Geir Langen og Ulf 
Lundqvist
ES borer 2 microtunneler på lengde 
110 m hver. Ø 0,44 m og 0,77 m. 
Dette er overløpsledninger for ny 
tunnel.

OHARA OS  
AVLØPSRENSEANLEGG
Sted: Os, Hordaland
Oppdragsgiver: Veidekke Entrepre-
nør AS
Tid: 01.09. – 31.12.
Kontraktsum: Kr. 2.000.000,-
Prosjektleder: Trond Øiseth
Anleggsleder: Harald Solheim
Fagarbeidere: Sigmund Eide, Lars 
Eriksson, Jens H. Olsen og Tor Arild 
Skogheim
Dette er et nytt renseanlegg for Os 
kommune, syd for Bergen. ES borer 
ventilasjonssjakter på 93 m og  
153 m med ø440 og 380 mm, og 

servicesjakter på 160 m og 55 m 
med ø1,6 m. Det har vært utfor-
drende å bore pga bergart med 
store svakhetssoner.

SIRA KVINA KRAFTVERK
Sted: Tonstad i Sirdal, Rogaland
Oppdragsgiver: Risa AS
Tid: 07.11. – 
Kontraktsum: Kr. 3.300.000,-
Prosjektleder: Trond Øiseth
Anleggsleder: Harald Solheim
ES borer en kabelsjakt i fjell med 
lengde ca 170 m og ø2,74 m. 
Byggherre er Sira-Kvina kraftlag. 
Dette er presisjonsboring med 
strenge treffkrav.

FUNDAMENTERINGS
AVDELINGEN

BANKTORET STRØMMEN
Sted: Strømmen, Skedsmo
Oppdragsgiver: JM Norge AS
Tid: 03.06. – 01.11.
Kontraktsum: Kr. 9.000.000,-
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Runar Hanes

Fagarbeidere: Anders Amundsson, 
David Borg, Ørjan Gøransson, Tom 
Runar Hanes, Hans Martin Hansen, 
Dariuz Iwanicki, jan-Fredrik Leikan-
rud, Brede Lunden, Tiec Van 
Nguyen, Denisas Panfilovas, Krzys-
ztof Pilarski, Oddmund Rustad og 
Maciej Wasilewski.
JM Norge bygger nybygg med 8 
etasjer og 85 leiligheter. Det er 2 
plan med parkering under bakkenivå 
og butikker i 1. etasje. Grunnflaten 
er ca 6400 m2.
ES har rammet 2.100m2 spunt til 
fjell og boret 150 fordypningsbolter 
og 140 fjellsag i 3 nivåer. I tillegg er 
det boret og satt 140 stålkjernepeler 
med Ø 90-180 mm.

THERESES GATE 30
Sted: Oslo
Oppdragsgiver: WK Entreprenør AS
Tid: 08.08. – 01.12.
Kontraktsum: Kr. 5.726.000,-
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Lars Randem
Fagarbeidere: Tor Håvard Ausland, 
Ørjan Gøransson, Roger Hansen, 
Dag Morten Haugli, Jan Rune 

Haugli, Dariuz Iwanicki, Jonas 
Jonsson, Robert Klich, Kristian S. 
Mjaaland, Krzysztof Pilarski, Odd-
mund Rustad, Marcin Szajek og 
Maciej Wasilewski

WK Entreprenør bygger nybygg. Det 
består av to etasjer med næringslo-
kaler og 8 etasjer med 28 leiligheter. 
Kjelleren går over to plan under 
bakken, med omfattende grunnar-
beider. ES har rammet 2.300 m2 
spunt, delvis til fjell, boret og satt 90 
stålkjernepeler med Ø90-120 mm 
og innvendig avstivning med stivere 
opp til 24 m lengde.

BAGLERGATEN 2
Sted: Tønsberg
Oppdragsgiver:  
Strøm Gundersen AS
Tid: 15.08. – 30.09.
Kontraktsum: Kr. 2.375.000,-
Prosjektleder: Carlos Masana
Anleggsleder: Gunnar Salbu
Fagarbeidere: Roger Hansen, 
Thomas Hansen, Jan Rune Haugli og 
Kristian S. Mjaaland
Nybygg i Tønsberg sentrum. 
Lokalene består av kontorer, garasjer 
og selveierleiligheter. Lokalene er i 
dag leid ut til Politiet i Vestfold.
ES har satt 106 stålkjernepeler med 
Ø70-150 mm med lengder fra  
15-30 m. Totalt ca. 2.200 m

UNGDOMSSKOLE I STOKKE
Sted: Stokke, Vestfold
Oppdragsgiver:  Bygg og Maskin AS
Tid: 15.08. – 30.09.
Kontraktsum: Kr. 2.300.000,-
Prosjektleder: Carlos Masana
Anleggsleder: Gunnar Salbu
Fagarbeidere: Jan Rune Haugli, Geir 
a. Kaasin, Jan-Fredrik Leikanrud og 
Kristian S. Mjaaland.
Stokke kommune bygger ny 
ungdomsskole til 140 mill. ES har 
satt 92 betongpeler P270MA med 
lengder 15-20 m. Totalt 1.600m. I 
tillegg 32 stålkjerner med Ø 90-100 
mm med lengder 22-31m.

BROCHMANNSGT 9
Sted: Oslo
Oppdragsgiver:  Moderne Byggfor-
nyelse Holding AS
Tid: 24.08. – 01.11.
Kontraktsum: Kr. 2.100.000,-
Prosjektleder: John Petter Holtmon
Anleggsleder: Lasse Seierstad
På et nytt boligprosjekt i Broch-
mannsgt har vi rammet en spunt-
vegg og uført boring av RD-peler til 
fundamentering av bygget. Totalt er 
det rammet 740 m2 spunt og boret 
53 stk RD-peler med samlet lengde i 
overkant av 1.500 m. Spuntingen er 
utført av Thomas Hansen og Roger 
Hansen. Boringen av RD-pelene er 
utført av Esbjørn Vestlund og 

Tommy A. Aafløy. Bjørn Westberg, 
Vadims Kostrjukovs og Sergejs 
Semjonovs har støpt ut mange av 
RD-pelene og sveist på topplater.

SENTRUMSHAGEN JESSHEIM
Sted: Jessheim, Ullensaker
Oppdragsgiver:  Realbygg AS
Tid: 30.08. – 01.11.
Kontraktsum: Kr. 4.178.000,-
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Lars Randem
Fagarbeidere: Tommy A. Aafløy, 
Roger Hansen, Thomas Hansen, Jan 
Rune Haugli, Dariuz Iwanicki, Emil 
Jonsson, Bjørn Solvang, Maciej 
Wasilewski og Esbjørn Westlund
Sentrumshagen består av 3 nye 
bygg med totalt 138 leiligheter og 
garasjekjeller under. ES har spuntet 
1.500 m2, og boret og satt 200 
RD-peler fra 6-12 m lengde. Totalt 
ca 2.000 m

CECILIE THORESENSVEI 12
Sted: Oslo
Oppdragsgiver:  Skanska Norge AS
Tid: 05.09. – 01.12.
Kontraktsum: Kr. 2.341.000,-
Prosjektleder: John Petter Holtmon
Anleggsleder: Lasse Seierstad
Fagarbeidere: Egil Arntsen, Torkel 
Kristensen, Bjørn H. Solvang, Marcin 
Szajek, Van Tiec Nguyen, Grzegorz 
Drazek, Anders Amundsson, Jan 
Fredrik Leikanrud, Emil Jonsson, 
Terje Klodvik og Sergejs Semjonovs.

Boligprosjekt for OBOS på Lambert-
seter med ca. 130 leiligheter, 
næringsarealer på bakkeplan og 
parkeringskjeller i to etasjer. Prosjek-
tet er på totalt ca. 15.000 m2 over 
bakken, fordelt på bolig og næring.
I forbindelse med boligprosjektet 
Cecilie Thoresens vei har vi for 
Skanska Norge hatt arbeidene med 
spunt og avstivning av spunt med 
stag. Det ble totalt rammet i 
overkant av 1000 m2 spunt og boret 
og satt ca 70 stag.

NOEN NYE 
OPPDRAG

Pilarski og Wasilewski skjøter Ø500 rør i Theresesgt. Foto: Lars Randem.

Foto: Jan Rømo
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GRENSELUNDEN
Sted: Oslo
Oppdragsgiver:  Seltor AS
Tid: 03.10.-16 – 15.01.-17
Kontraktsum: Kr. 2.588.000,-
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Runar Hanes
Fagarbeidere: Tommy a. Aafløy, 
Thomas Gjærum, Jan rune Haugli, 
Terje Klodvik, Geir a. Kaasin, Kristian 
S. Mjaaland, Esbjørn Westlund

Fyrstikkalleen 17 vil bestå av 42 
selveierleiligheter i en renovert og 
påbygd teglstensgård over fire 
etasjer. Det blir en rekke ulike 
boliger, 2- til 4-roms, de fleste med 
stor terrasse. 
ES har boret en rørspuntvegg på 
300 rør med lengder på 6 m med 
ø219-273 mm.

B1 TOMTEKAIA
Sted: Oslo
Oppdragsgiver: Skanska Norge AS
Tid: 10.10.-16 – 01.05.-17
Kontraktsum: Kr. 19.500.000,-
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Runar Hanes
For Skanska har vi fått i oppdrag å 
utføre ramming av spunt, innvendig 
avstivning og boring av stålkjerne-
peler i forbindelse med utbygging 
av prosjektet B1 Tomtekaia der det 
skal bygges et nytt hotell og nye 

næringslokaler. Arbeidet består i 
ramming av i underkant 4000 m2 
spunt med innvendig avstivning. 
Etter at dette er utført og det er 
gravd ned skal det bores stålkjerne-
peler til fundamentering av bygget. 
Det er totalt beskrevet 160 stålkjer-
ner med totallengde ca 5.500 m. 
Frem til jul er planen å ramme all 
spunt, komme godt i gang med 
innvendig avstivning og bore 
stålkjerner for 2 kraner Skanska skal 
ha på prosjektet. Arbeidene med 
spunting er utført av Ørjan Gørans-
son og Jonas Jonsson. Vi har hatt 
vår Sennebogenkran på plassen 
som Jan Oskar Frigaard har kjørt. På 
grunn av venntetting av spunt har vi 
på deler av spunten smørt låsene 
med Beltan noe Jan Fredrik Leikan-
rud har gjort. Arbeidene med 
sveising er utført av Vadims Kostr-
jukovs og Sergejs Semjonovs. 
Boringen fra kranfundament er 
utført av Thomas Gjærum og Geir 
A. Kåsin. Etter jul og utover vinteren 
tillkommer mer mannskap.

FORNEBU B2-4 OG B2-5
Sted: Bærum
Oppdragsgiver:  WK Entreprenørser-
vice AS
Tid: 24.11. – 21.12.
Kontraktsum: Kr. 7.266.000,-
Prosjektleder: Carlos Masana

Anleggsleder: Harald Olsen
Fagarbeidere: Dag Morten Hagli, 
Marcin Szajek

Det bygges i alt 8 blokker med 
boliger på Fornebu i Bærum.
ES borer og setter 377 stålkjernepe-
ler med Ø 70-90-120 og 150 mm. 
Lengdene varierer fra 6 til 20 m.

SPRØYTEBETONG
AVDELINGEN

REHAB TUNNELER LOFOTEN
Sted: Moskenes, Svolvær og Hadsel
Oppdragsgiver:  Visinor AS
Tid: 05.11. – 31.12.
Kontraktsum: Kr. 2.300.000,-
Prosjektleder: Jan Erik Hetlebakke
Anleggsleder: Erik Steinstø
Fagarbeidere: Frode Skoglund, Jan 
Kristian Karlsen, Ørjan Vårtun og 
Pontus Lindholm.
Dette var renovering av 4 stk 
tunneler i Lofoten. ES ble bedt om å 
hjelp fordi entreprenøren som 
hadde fått jobben, var overbelastet 
og rakk ikke å ta disse før vinterkul-
da kom. 
Arbeidene ble utført i Å-, Hattnes-, 
Unnstad-, og Nonshaug-tunnel.

NOEN NYE 
OPPDRAG

Nor-Pel AS, betongpelefabrikken på 
Lierskogen der Seierstad Pelemaskiner AS 
og ES eier 50% hver, har hatt et hektisk år. 
Betongpelemarkedet svinger en del fra år til 
år, men 2016 har vært et rekordår for 
produksjonen. Pr. utgangen av november 
var det produsert 185.000 meter peler, og 
med fortsatt høy produksjonstakt frem mot 
jul ligger samlet produksjon for i år an til å 
bli ca. 195.000 meter. Dette er svært nær 
historisk rekord for selskapet, som var 
196.200 meter i 2006. En stor del av årets 
produksjon er levert til E16 prosjektet på 
Vøyenenga, der mesteparten av pelene er 
av den største typen, P345. I tillegg er alle 
pelene til dette prosjektet bitumenbelagt, 
noe som også har medført svært omfatten-
de arbeid for pelefabrikken. Sammenlignet 
med det tidligere toppåret 2006 er det 
derfor et større volum på produksjonen i år. 
Totalt produsert tonnasje blir ca. 36.000 
tonn ferdige peler. Totalt betongvolum ca. 
15.000 m3. Uten utvidelsen og modernise-
ringen av produksjonshallen som ble utført i 
2012 ville dette ikke vært mulig. Carl Ove 
Seierstad, fra vår medeier Seierstad Pele-
maskiner AS, har vært tilknyttet pelefabrik-
ken siden starten for 40 år siden, de siste 15 
årene som styrets leder. Han fylte 70 
tidligere i år, men er fortsatt i full jobb som 
daglig leder i familiebedriften Seierstad 
Pelemaskiner AS.

Stemningsbilde fra årets siste styremøte i Nor-Pel AS. Styrets leder Carl Ove Seier-
stad hadde nylig fylt 70 år, og i den anledning fikk han tildelt den sjeldne og unike 
hedersbevisning den «Forgylte Fjellsko». Produksjonsleder i Nor-Pel AS, Jon Fossen, 
sto for utdelingen.

Stor aktivitet hos NorPel AS i 2016

Statens vegvesen hadde i mange år en bedrifts-
avis «Vegen og vi» som også ble fordelt og lest 
utenfor etaten.

«Vegen og vi» er nå historie, og Vegvesenet 
har i stedet etablert et nettsted «Vegnett»  
(http://vegnett.no/) for nyheter og debatt knyttet 
til veirelaterte spørsmål. Vegnett er tenkt som et 
tilbud til dem som ønsker faglig relevant informa-
sjon fra Vegvesenet. Her ligger det bl.a. mye 
interessant informasjon om pågående og 
fremtidige vegprosjekter.

Det er også mulig å bestille nyhetsbrevet 
tilsendt direkte til egen e-post adresse. Hvis du 
ønsker kan du å få nyheter om vei og trafikk i 
innboksen: Påmelding via link på nettstedet.

Digitale nyheter fra Statens Vegvesen
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HMS

Prinsippene 11 og 12 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 11 og 12 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 grunnla-

get 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.
10.  Dyrk frem ualminnelige mennesker og grupper som 

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

 •  Respekter dine partnere og leverandører, og betrakt 
dem som en utvidelse av din virksomhet.

 •  Utfordre dine eksterne forretningspartnere til å vokse 
og utvikle seg

12 Gå selv å se for å forstå situasjonen skikkelig
 •  Løs problemer og forbedre prosesser ved å gå til 

kilden og personlig observere og stadfeste data, 
fremfor å teoretisere ut fra hva folk eller  
dataprogrammer sier deg.

 • Tenk og snakk ut fra egen kontroll av informasjonen.
 •  Også toppledere og andre sjefer bør gå og se på 

sakene selv. Slik får de innsikt og forståelse av  
situasjonen.

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 11 og 12  
til inspirasjon for  
trimmet bygging

Vi er i ferd med å legge et godt år bak 
oss. Året startet dramatisk med at vår 
underleverandør/sjåfør skadet armen med 
lastebilkrana den iskalde januardagen vi 
hadde samling på Klækken Hotell. Han 
var sykemeldt ganske lenge, gikk til 
fysioterapi, og fortsatt er han merket av 
skaden i underarmen. Vi har i skrivende 
stund 3 H-1 skader og 7 H-2 skader. 
Heldigvis er HI skadene ikke veldig 
alvorlig, men det ble fravær. Vi er heldige, 
men også flinke. En hjernerystelse, en 
slått hånd og en påkjørt fot med grave-
maskinbelte. Det er lett å tenke at disse 
skadene kunne ha gått mye verre. Det 
viser seg at flinke folk oftere har flaks! 
Min er faring er at vi bryr oss om hver-
andre og selvfølgelig om oss selv. 

RUH’er er det derimot lite av. 77 egne 
og 52 via Skanska. Ca. 100 færre enn 
ønsket. Vi jobber med å få kunne bruke 
mobiltelefonen til dette med en app. For 
å kunne det må alle få brukertilgang til 
Skanskanettverket og få en elektronisk 
identitet. Dette er på gang, og jeg håper 
vi klarer dette i løpet av 1. kvartal i 2017. 
Vi har utsatt å trykke opp flere RUH 
blokker, for vi trodde dette skulle løse seg 
fortere. Ikke nøl med å sende et bilde eller 
en kort melding på SMS, så registrer vi 
det som en RUH.

SJA er et tema som stadig dukker opp. 
Her er det vi som arbeidsgiver, men også 
våre oppdragsgivere som ikke er helt 
med. Vi gjør for mye formelle greier rundt 
dette med SJA. Jeg vil kjempe for at dere 
snakker sammen når det oppstår en ny 
situasjon i arbeidet. Da vil jeg at dere 
snakker sammen om hva utfordringen er, 
skriver noen få ord om tiltaket på en SMS 
eller en papirlapp som dere tar bilde av og sender 
arbeidsformann eller prosjektleder. Om vi vet om situasjo-
nene før vi starter er det fint at prosjektledelsen også er 
involvert i å utarbeide tiltak. Særlig når flere andre 
leverandører er involvert. Med andre ord, IKKE NØL MED 
Å SKRIVE EN SJA SJØL.

Forklaringsmodell til arbeidsulykker
Forklaringen på en arbeidsulykke finnes på flere  
nivåer i organisasjonen.

En modell som kan brukes til å finne de reelle årsaker 
til en arbeidsulykke kan man finne hos den danske sikker-
hetsforsker, Jens Rasmussen. 

Modellen har fire lag, hvor beslutninger eller handlinger 
kan ha innflytelse på, at en ulykke skjer. 

  
Efter Rasmussen & Svedung, AcciMap1. 
1.  Toppledelsen har det overordnede ansvar for virk-

somheten og tar beslutninger, som kan få konsekven-
ser for alle

HMS hos oss i ES
2.  Ledelsen lager prosedyrer for 

arbeidets utførelse, retningslinjer og 
regler for sikker utførelse, og skal 
sørge for den nødvendige utdannel-
se til den enkelte medarbeider, 
vedlikeholder maskiner og utstyr, så 
arbeidet kan utføres sikkert.

3.  Arbeidsnivået er der den ansatte 
utfører arbeide, og hvor ulykkene 
oppstår - ofte i forbindelse med 
betjening av en maskin. Den ansatte 
utfører sitt arbeider etter instruksjon 
fra nærmeste leder og SJA.

4.  Utstyrsnivået handler om maskiner 
eller utstyr som brukes i arbeidet. I 
de færreste tilfeller skyldes ulykker 
svikt i maskiner, men ofte er det 
maskinene som man fokuserer først 
og fremst på. 

Kilde: www.arbejdsmiljoviden.dk

Kommentar
Modellen legger hele ansvaret på 
ledelsen, noe som stemmer med 
betraktningene til Edvard Demming 
som er en guru innen amerikansk og 
japansk arbeid med kvalitet. Vi i Norge 
tenker mer demokratisk, og er ikke så 
opptatt av lydighet, men at den 
enkelte også skal tenke selv, og være 
med på å ta ansvar. Vi må fortsatt være 
norske, men vi skal samtidig la oss 
påvirke til å forbedre måtene vi 
arbeider på og organiserer oss på. I 
trimmet bygging er tanken at alle 
medarbeidere skal være med å påvirke 
og utvikle sin egen arbeidssituasjon. 
Det passer oss godt. Det vi kan fastslå 
med sikkerhet er at den som utsettes 
for en ulykke ikke er alene om å bære 
det ansvaret. Ledelsen, på ulike nivåer, 
har det største ansvaret.

Ketil Hagen

40 arbeidsulykker med dødlig utfall i 2015, det laveste tallet siden år 2000. 
38 menn og 2 kvinner.

Arbeidsulykker med og uten fravær meldt til NAV i Norge i 2015
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Videre festes tynnere raier vannrett på veggen inne og 
ute, før der «sparkles med en blanding av jord, strå og 
vann, så det blir tett. Så legges det på bølgeblikk på 
taket. Dører og lemmer til vinduer settes inn. Inne er det 
hardtrampet jordgulv. Problemet er at det finnes mye 
termitter som lever av å spise dødt og tørt treverk. 
Husene spises derfor opp innenifra og må bygges fra 
grunnen av allerede etter 7-15 år. 

Endret byggeteknikk
Vårt bidrag er å introdusere bygging med byggeblokker 
laget av stedets leire blandet med fermentert halm som 
armering og blandet med vann, for så å bli tørket i sola.

Blokkene blir meget solide, og som mørtel til å binde 
blokkene sammen benyttes den samme blandingen. Også 
husveggene pusses utvendig og innvendig med det 
samme. Leira finnes rett under torvlaget som vist i 
gravekanten på bildet. For å beskytte mot vann/regn er 
det ca. 1 m takutspring.  

Med det samme materialet settes det nå i gang med 
produksjon av ovner og pipe som får røyken ut av 
husene. Husene kan stå så lenge de blir vedlikeholdt.  
Pr i dag blir disse husene minst 30% billigere å bygge 
inkludert ovn og pipe. Når de står minimum 3 ganger 
lenger blir lønnsomheten for familiene meget god.

Prisen på treverk er stiger i takt med avskoging og redu-
sert tilgjengelighet. Et annet problem er jorderosjon, at 
jorda vaskes vekk i regnskyll og havner i Nilen og renner 
med den ned til Egypt.

Bidraget er formidlingen
Vårt bidrag er å sørge for opplæring. I opplæringssam-
menheng bygger tre familier sine egne hus fra grunnen 

av. Organiseringen av opplæringen er i samarbeid med en 
lokal organisasjon ved navn KMG. Husbyggerne er nå i 
ferd med å etablere en egen bedrift for produksjon av 
byggeblokker for salg. Husbygging med leireblokker har 
skapt stor interesse i nærområdet så langt. Vi kaller 
teknikken Adobe. Teknikken er kjent over hele kloden,  
fra California, Asia, Australia, Araberlandene og mange 
andre land i Afrika. Teknikken er en stor endring i 
byggemåte og kvalitet, og gir en rekke nye muligheter for 
økt komfort i den enkeltes hjem.

Resultat så langt
Pilothusene er meget godt mottatt. Myndighetene og en 
stor landbruksorganisasjon vil prioritere å samarbeide 
med oss og KMG for å lære opp mange unge i å produ-
sere blokker og bygge hus på ny måte. 

Vår utfordring nå, er å skrape sammen nok egenkapital 
for å få registrert en organisasjon i Etiopia for på lovlig 
måte kunne arbeide og samarbeide med andre organisa-
sjoner i Etiopia. Vi har allerede flere store organisasjoner i 
Etiopia som venter på at formalitetene kommer i orden.

Mer å se på:
For den som er mer interessert kan dere gå inn på 
www.solidearthafrica.com/?page=home og  
www.youtube.com/watch?v=bcF35QmNVH4 (En film  
om vår samarbeidspartner som anbefales å se på.)  
Om du er på Youtube kan du søke på Bogaletch Gebre.

 

Tekst og bilder 
nov 2016 v/Ketil

Engasjement i Etiopia
Undertegnede er engasjert i å bidra til ny byggeteknikk for privathus og andre bygg på 
landsbygda i Etiopia. Vi er en gjeng kamerater med ulik byggfaglig bakgrunn og noen 
med erfaring fra Øst Afrika. Folk på landsbygda i Etiopia (ca 80 millioner mennesker) bor 
i hus bygget med trepåler som festes i jorda og forbindes sammen med tynnere raier.

Hva er arbeidsmarkedskriminalitet? «Arbeidsmarkeds-
kriminalitet er brudd på norske lover om lønns- og 
arbeidsforhold, trygde-, skatte- og avgiftskriminalitet eller 
organisert kriminalitet som minimaliserer produksjons-
kostnadene for varer og tjenester, og dermed undergraver 
norske samfunnsstrukturer og virker konkurranse-
vridende».

Deler av vår bransje antas å ha et visst innslag av 
useriøs virksomhet. Dette omfatter blant annet problemer 
med svart arbeid, ulovlige lønns- og arbeidsbetingelser 
samt skatte- og avgiftsunndragelser. Det er også blitt 
avdekket organisert kriminalitet i deler av bygge- og 
anleggsbransjen.

Svart arbeid og ulovlige lønns- og arbeidsvilkår skaper 
urettferdige konkurranseforhold for seriøse aktører som 
konkurrerer i samme marked. For eksempel vil foretak 
som ikke betaler skatt og arbeidsgiveravgift kunne tilby 
lavere priser. Arbeidstakerne som arbeider innenfor den 
useriøse delen av bransjen har heller ikke samme beskyt-
telse dersom de utsettes for arbeidsulykker, og opptjener 
heller ikke pensjon eller sosiale rettigheter på lik linje med 
de som er i vanlig arbeid. Dette dreier seg sannsynligvis 
særlig om arbeidsinnvandrere.

 Problemet med useriøse aktører rammer også bransjen 
selv når det skal velges underleverandører, da det kan 
være vanskelig å finne frem blant mange små, både 
seriøse og useriøse virksomheter.

I Entreprenørservice har vi en svært stor grad av egen 
produksjon med egne fast ansatte, og har derfor ikke et 
stort omfang av underentreprenører eller innleid hjelp i 
våre prosjekter. Men i enkelte tilfeller har vi behov for 
ekstern bistand, og må engasjere underentreprenører 
eller innleid hjelp. Da er det viktig at vi som en seriøs 
aktør i bransjen skal være klar over de utfordringene vi 
kan stå overfor. Vi har et ansvar for å hindre arbeidsmar-
kedskriminalitet. 

For å øke bevisstheten rundt disse problemstillingene i 
sin egen organisasjon og blant datterbedriftene har vårt 
morselskap, Skanska Norge AS, utarbeidet et internt kurs 
om seriøsitet i bygge bransjen. ES fikk anledning til å 
gjennomføre kurset tidligere i høst. Trygve Schiøll og Arild 
Berglund fra Skanska kom til Rud og foreleste om temaet 
for 16 av ES sine produksjonsledere, prosjektledere og 
avdelingsledere. Det ble vist eksempler på fallgruver og 
hvordan man kan gjøre enkle undersøkelser for å ha 
bedre kontroll på risikoen. Viktigheten av å ha inngått 
formelle avtaler ble også understreket.

Våre oppdragsgivere, både offentlige byggherrer og de 
store hovedentreprenørene, har et stadig sterkere fokus 
på disse problemstillingene. Noe vi bl.a. merker i form av 
etterspørsel og krav til dokumentasjon på at vårt forhold 

til våre underentreprenører er på plass, og at det kan 
dokumenteres at de opererer på en seriøs og ordentlig 
måte. Det er viktig at vi er bevisst på dette, og at vi gjør 
de nødvendige forberedelser i god tid før den aktuelle 
underentreprenøren skal inn på prosjektet. Å satse på å få 
ordnet dette på kort varsel først når oppdragsgiver 
etterspør det er ingen god løsning, og vil sannsynligvis 
medføre store problemer med forsinkelser og manglende 
godkjenning.

Krav om «grønne» kort er et hjelpemiddel i denne 
sammenheng. Et annet hjelpemiddel er bedriftenes anled-
ning til å søke om godkjenning i «Startbank», som er et 
leverandørregister for bygge- og anleggsbransjen. Hvis en 
bedrift er registrert her er det en god indikasjon på at den 
opererer seriøst mhp. skatter, avgifter og lønnsforhold.

I noen tilfeller benytter ES faste samarbeidspartnere 
som bistår oss i flere prosjekter. I slike tilfeller kan det 
være aktuelt at vi inngår rammeavtaler som regulerer de 
formelle forholdene mellom partene, og at det for hvert 
enkelt prosjekt utføres en enkel bestilling med evt. 
spesifisering av hva oppdraget består i.

Av og til benytter ES også utenlandske underentrepre-
nører. Da er det spesielt viktig å være tidlig ute med 
forberedelsene. For å kunne ta oppdrag i Norge må 
utenlandske aktører nesten uten unntak være formelt 
registrert i Norge med et norsk organisasjonsnummer, og 
de ansatte må ha fått utstedt «grønt» kort før de kan 
utføre arbeid på norske byggeplasser. Samtidig vil det bli 
stilt krav til at selskapet kan dokumentere at de operer 
med lønns- og arbeidsvilkår som er i tråd med de norske 
minimumskravene. Disse temaene er det viktig at vi 
opplyser om når vi ber om pristilbud hos utenlandske 
selskaper, og at det vil være en forutsetning at de har 
dette på plass i god tid før de kan starte arbeidene.

Seriøsitet i byggenæringen 
Hvordan hindre arbeidsmarkeds 
kriminalitet i våre prosjekter?

Illustrasjonsfoto.
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Festningstunnelen er den vestligste delen av den nåværende Operatunnelen,  
motorveitunnelen på Europavei 18 under Oslo sentrum. Den binder sammen Bjørvika-
tunnelen i øst med resten av E18 i vest. Tunnelen har to løp med tre felt i hvert løp  
og er 1 764 meter lang. Laveste punkt i Festningstunnelen er 45 meter under havet.

Tunnelprosjektet ble opprinnelig kalt Fjellinjen, som nå er 
navnet på bompengeselskapet som krever inn penger i 
bomringen rundt Oslo. Tunnelen ble åpnet i januar 1990. 
Den ble kalt Oslotunnelen fram til 1998, da den skiftet 
navn til Festningstunnelen for å unngå forveksling med 
jernbanetunnelen Oslotunnelen mellom Oslo S og 
Skøyen.

Etter åpning av den nye senketunnelen i Bjørvika i 2010 
fikk hele det nå sammenhengende tunnelsystemet nytt 
navn, Operatunnelen.

Tunnelen fra Filipstad til Havnelageret i Bjørvika åpnet i 
1990 etter en periode med hektiske arbeider i siste 
halvdel av 1980-årene, da ES som nå, også var en 
vesentlig bidragsyter i utbyggingen av byens samferd-
selsprosjekter. Den gang blant annet i forbindelse med 
byggegropen ved Havnelageret. Her pågikk det omfat-
tende, og svært krevende spunt- og pilararbeider. Fortsatt 

er det vel kanskje noen i ES-rekkene som husker tilbake 
til store utfordringer ved det beryktede «hjørne 8» i 
spuntgropa. Denne spuntgropa var et viktig element for 
den fremtidige sammenkoblingen av festningstunnelen til 
den videre føringen av tunnelen under Bjørvika. Senke-
tunnelen under Bjørvika ble åpnet 20 år senere i 2010.

På årets Fjellsprengningsdag viste Torbjørn Johansen fra 
Geovita AS en bildekavalkade fra arbeidene med sam-
menkoblingen av Festningstunnelen og Bjørvikatunnelen. 
I den sammenheng ble det også vist noen historiske 
bilder fra byggegropa ved Havnelageret og ES sin 
arbeider der på slutten av 80-tallet. Veldig mange flotte 
bilder, og meget god ES-PR for de 700-800 tilhørerne i 
salen.

Med velvillig hjelp fra Torbjørn Johansen, som jobber 
med å digitalisere bildene fra den gang, kan vi by på 
noen historiske glimt av gamle ES-helter.

HISTORISK GLIMT 

Stagboring med datidens «state of the art» – Luftdrevne Roc’er.

Pilarmann 
Rasmus Eikås 
skriver pro-
tokoll. Brøyt 
pilarmaskinen 
i bakgrunnen 
var i aktiv 
tjeneste frem 
til ca. år 2000, 
da den nok ble 
videreforedlet 
til spiker.

fra arbeidene med Festningstunnelen i Oslo

Staute ES-karer. F.v. Rikard 
Eikås, Tore Lunde, Rasmus 
Eikås og Jan Frigård.
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Den 31. oktober var siste dag som ansatt i 
Entreprenørservice for Trond Øiseth. Men da 
både selskapet og han selv ønsket et fortsatt 

samarbeid, fortsetter Trond som konsulent.

I første omgang er engasjementet for ett år.
Trond er født og oppvokst på Grefsen i Oslo. Etter teknisk 
utdannelse på Stockholm Tekniska startet han sin 
yrkeskarriere i Norges Geotekniske Institutt i dam- og 
fjellavdelingen. Etter 5 år der startet han i Entreprenørser-
vice 1. november 1974 i datidens B-avdeling. Denne var 
mer omfattende enn dagens B-avdeling, og utførte både 
boring, injeksjon og betongsprøyting. Asbjørn Bakken, 
som den gang var sjef for B-avdelingen, hadde et fint og 
omfattende opplæringsprogram for unge Øiseth. Han ble 
sendt rundt på prosjekter og snakket med folk for å lære 
seg hva selskapet drev med. Kontorene var den gang på 
Høvik og selskapet omsatte på slutten av 70-tallet for 
26-28 millioner.

Den første store og klart mest spektakulære og 
spesielle jobben Trond har vært borti i sin ES-tid, var et 
stort prosjekt for Norwegian Contractors (NC) i 1975. 
Prosjektet var fundamentering av Condeep plattform for 
Shell Brent-B og Mobil Beryl Alpha. Jobben bestod i å 
lage et system slik at injiseringen ble bygget inn i plattfor-
men. Denne delen ble gjort i Stavanger, mens selve 
injiseringen foregikk på feltet i Nordsjøen.

Etter dette ble det mere landbasert virksomhet og etter 
hvert ble det et økende behov for borehull med stor 
diameter. Valget falt, etter noe leting, på en Raise Boring 
Machine – Dresser 300, som ble innkjøpt i slutten av 
70-årene. Første jobb var kraftverket på Kjela i Telemark.

Behovet for spesialisering forsterket seg og den 

nåværende B-avdeling ble etablert som egen enhet/
avdeling. Trond fikk ansvar for denne og ledet den i om 
lag 30 år. Man kjøpte flere maskiner av denne typen og 
laget dermed et marked for denne type boring. Forut for 
denne maskintypen var normal diameter på borehull  
ca 30-40 cm, mens man med en RBM boret opp til hull 
med diameter på 1,2 m. I dag kan vår største maskin, 
Rhino 1000, bore opp til en diameter på 3,1 m. Siden 
startet E-service med kjerneboring og all annen type 
spesialboring.

Trond sier at han har hatt 42 veldig fine og interessant 
år i selskapet. Han trekker frem momenter som engasjer-
te kolleger, en spennende arbeidsplass og stadig nye 
utfordringer hvor ingen dager er like.

Gjennom Entreprenørservice har Trond fått anledning 
til å sitte i mange interessante verv. Han var bl.a. styrele-
der i Maskin Entreprenørenes Forening (MEF), Oslo og 
Akershus i hele 16 år fra 1995 til 2012. Herigjennom 
skaffet han seg et stort og omfattende nettverk innen 
bransjen.

Trond er glad i å lage mat og er en dreven kokk. 
Fritiden benyttes til friluftsliv både sommer som vinter. 
Han er glad i både å stå og gå på ski, og også å ferdes 
ute i skogen og på fjellet.

Trond bor på Nesbru i Asker – ikke langt fra sjøen. Her 
kan han sees ofte med fiskeutstyr.

Hans 5 barnebarn opptar også en hel del av hans fritid.
Nå passerte jo Trond 70 år i oktober, men han sier at 

han klarer ikke å slippe tak i faget, menneskene og 
prosjektene. 

Entreprenørservice er veldig glad for å kunne nyte godt 
av Tronds bransjekunnskap og ekspertise i enda en tid 
fremover.

Trond Øiseth
En pensjonist 
som ønsker 
å jobbe videre

Fra Rud til Berger

Januar/februar 2017 flytter  
Entreprenørservice til Berger.  
I den forbindelse blir verkstedet  
til Skanska anlegg og verkstedet til 
Entreprenørservice slått sammen til 
ett verksted under navnet Berger 
teknologipark. 

Bestilling av verkstedtjenester  
skal gjøres til Entreprenørservice 
telefon 970 50 651, Magnus eller 
922 56 727, Stig. Lageret vil fortsatt 
bli styrt av Entreprenørservice ved 
Kay Grøtta, telefon til lageret er: 
452 50 277, mail: kay.groetta@
entreprenorservice.no Adresse til 
Berger teknologipark er: Bølerveien 
61, 2020 Skedsmokorset.
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– Hvordan kom du i kontakt med E-service?
Min far driver Opstad Maskin i Midsund. Firmaet hadde 

grunnarbeidene på Tautra. I den forbindelse spurte Ottar 
Samskott min far om han visste om noen personer som 
kunne være aktuell for å jobbe på prosjektet. Min far 
foreslo meg, og etter litt frem og tilbake mellom sjefer på 
B-avd. som ikke var overbevist, skulle jeg få lov å prøve 
meg. 

– Hvorfor velger en ung jente som deg et slikt veldig 
mannsdominert og fysisk krevende yrke?

Jeg har utdannelse innen mekaniske fag, og jeg har 
alltid vært og jobbet i et mannsdominert miljø. Så den 
egentlige grunnen er vel at jeg ville bevise for meg selv 
og andre som ikke hadde troen på at jeg kunne klare en 
slik jobb.

– Hvordan er det å jobbe og bo sammen med «gutta» i 
såpass lange perioder i strekk?

I begynnelsen var det nok litt tøft. Spesielt de eldste 
hadde nok litt vanskelig for fullt ut å akseptere meg som 
likeverdig. Men stort sett har de skjerpet seg, noe de 
også innrømmer selv, sier Borghild med et lite smil. Men 
jeg merker jo at jeg er den enste kvinnen her. I fritiden vil 
de helst gjøre manne-ting som Playstation. Det er lite 
small-talk. Det hadde nok vært litt annerledes hvis vi var 
flere kvinner her. Men jeg merker jo at jeg også er blitt 
tøffere.

– Har det vært noen reaksjoner fra våre oppdragsgivere?
Med unntak av en som lurte på om jeg skulle lage mat, 

og ikke trodde så mye på at jeg faktisk jobbet på prosjek-
tet, så har jeg bare opplevd positive reaksjoner. Enkelte 
har nok blitt litt overrasket, men jeg opplever at alle skal 
hilse på meg, og er veldig nysgjerrige på hvem som er 
hos dem og jobber. 

– Vil du anbefale andre jenter/kvinner å søke seg inn i 
bransjen/ES?

Jeg må nok si at det er en krevende og utfordrende 
bransje å være kvinne i, men det er egentlig ingen ting 
som tilsier at kvinner ikke skulle passe inn. Hos enkelte 
henger nok gamle fordommer noe igjen, som at uten 
store muskler klarer man ikke denne jobben. De jeg har 
arbeidet med ute virker alle fornøyde med jobben jeg 

gjør og har gjort, men jeg føler stadig vekk at jeg må 
kjempe for å få lov til å beholde jobben fordi det kommer 
inn nye menn som kommer foran meg i rekkene. Dette 
gjør meg usikker på om bransjen, eller ES er klar for å ta 
imot og gi oss jenter/kvinner en reel sjanse. Det byr 
selvfølgelig på utfordringer i det daglige og lange løp å 
ha kvinnelige ansatte, men selv så trodde jeg verden 
hadde kommet så langt at dette ikke skulle være ett 
tema i 2016. Man må kunne tåle en trøkk og være 
ganske tøff skal man overleve i denne bransjen som 
kvinne.

– Er det noen spesielle ting du irriterer deg over som 
kvinne?

I tillegg til ovennevnte punkt så er det orden og 
ryddighet. Vi er flere som bor i samme hus ute på øyen 
Tautra. Vi er på det meste 6 personer som deler et lite 
bad i løpet av døgnet, og da nytter det ikke å etterlate 
seg skittent tøy på gulvet. 

– Er det ellers noe du vil nevne?
Når man bor og jobber slik synes jeg det er viktig å ha 

gode rutiner både på matlaging og å gjøre noe positivt, 
og ikke få brakkesyken. Derfor er vi noen som bestreber 
oss på å lage skikkelig mat fra bunnen, og ikke bare ty til 
Grandiosa og Fjordland. I tillegg går vi turer på Tautra. Nå 
er jo det ikke så mange kilometer å gå, men alt er bedre 
enn bare å sitte og glo på tv hele tiden. Så i det daglige 
trives jeg godt med arbeidsoppgavene og daglige 
oppgaver, men skulle veldig gjerne sett at jeg kunne fått 
aksept på lik linje med de mannlige fagarbeiderne, avslut-
ter Borghild.

Vi takker Borghild for en hyggelig og informativ prat og 
at flere i rekkene tenker gjennom og tar til seg noe av det 
hun tar opp her. 

Borghild Opstad

Vår eneste kvinne 
blant fagarbeiderne

I fjor høst begynte Borghild hos oss som 
prosjektansatt på E39 – Kryssing av 
Romsdalsfjorden. Hun var den gang ikke 
bare eneste kvinne blant fagarbeiderne, 
men også en av de yngste. ES-posten har 
snakket med Borghild om sine erfaringer 
etter det snaue halvannet året som har 
gått siden hun begynte hos oss.
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Dagene og ukene flyr av gårde og snart er også 2016 
historie, slik at det er på tide med en oppsummering av 
året og gjøre seg noen tanker om 2017.

HMS
Beklageligvis har vi i år hatt 2 fraværsskader med noe 
ulikt skadeomfang for de som har vært uheldige. Videre 
har vi hatt en stor nedgang i vår RUH-rapportering.  
Vi har ikke noen god forklaring på årsaken til få 
RUH-rapporter, men jeg oppfordrer alle til å bli bedre  
til å rapportere hendelser ute på våre prosjekter da jeg  
er overbevist om at det skjer ting som bør rapporteres. 
Det er på den måten vi lærer og blir bedre i vårt sikker-
hetsarbeid.

Økonomi
Slik tallene så ut pr 30.10 vil vi i år ende på en omsetning 
i området 210-220 millioner med et bra resultat. De 
endelige tallene for 2016 er klare i midten av desember. 
Omsetningsmessig er dette en stor nedgang fra vårt 
rekordår i 2015 noe som ikke var uventet all den tid vi i 
år har hatt færre store prosjekter. Resultatet fra Nor-Pel 
inngår også i våre tall, og i år vil de totalt ha levert i 
underkant av 200.000 m pel noe som er ny rekord. Det 
som har vært utfordrende i år er alle de utsettelser vi 
opplever på bestilte prosjekter. Dette har medført noe 
lediggang for mannskap og ledige maskiner, slik at etter 
ferien har vi hatt mannskap på hjemmelønn i perioder 
noe vi tilnærmet har vært forskånet for de siste årene.

Ordrereserve og utsikter for 2017
Ved inngangen til 2017 har vi mange prosjekter som 
fortsetter. Dette gjelder blant annet B1 Tomtebrygga, E16 
Rud-Vøyenenga, Bagn bru og Fornebu B2-4 og B2-5 I 
tillegg har vi vårt store prosjekt i Harbitzalleen som vi ikke 
har kommet i gang med ennå. Utover dette er det også 
flere mindre jobber som ikke er avsluttet, og vi er i 
forhandlinger om nye oppdrag. Med bakgrunn i dette 
har vi bra med jobb for begynnelsen av 2017.
I begynnelsen av februar flytter vi fra Rud til våre nye 
kontorer på Berger. For mange av oss som sitter på 
kontoret, blir dette en helt ny hverdag med lengre 
arbeidsvei og plassering i kontorlandskap. Videre kan det 
at vårt verksted blir «overført» til Skanska gi oss i 
produksjonen noen nye erfaringer på godt og vondt. 
Man må være positiv, og tro at dette på sikt blir bra for 
oss.

Jeg benytter anledningen til å takke alle sammen for flott 
innsats i 2016, og ønsker alle en GOD JUL OG GODT 
NYTTÅR!

John Petter 
Holtmon 
Avdelingsleder

NYTT FRA 
DRIFTSAVDELINGENE

Fundamenteringsavdelingen

Boreavdelingen

Så var enda ett år gått inn i historien. Det siste året med 
kontor og lager her på Rud. Litt vemodig, det må jeg inn-
rømme. Likevel så blir det spennende med nye fine 
lokaler og et splitter nytt verksted. Vi skal nå både 
bestille og kjøpe tjenester på verkstedet på en litt annen 
måte enn før. Det fordrer nok at vi opptrer mer struktu-
rerte enn tidligere alle mann.

HMS
Den gode nyheten er at vi ikke har hatt noen alvorlige 
hendelser på avdelingen i år. Den dårlige er at vi har en 
elendig statistikk på å rapportere RUH.

I forrige utgave av ES-posten lovet jeg å komme tilbake 
til hva som kom ut av bransjemøtet vårt på Skanska-
huset. Vi oppnådde ikke så mye konkret, men fikk likevel 
til noe.

– Rapporten fra Vegdirektoratet der de testet ut 
mikro-pp fiber til brannsikring vedrørende HMS er nå 
ikke lenger klassifisert som fortrolig, og alle kan nå lese 
den.  Konklusjonen i rapporten er for øvrig at fiberen 
ikke er respirabel og sånn sett ikke utgjør noen  
helserisiko.

– Vi har fått en genuin interesse både fra byggherrer 
og oppdragsgivere på problematikk rundt luftkvalitet.

Maskinpark
Vi vurderer å investere i en ny rigg i 2017. Dette vil i så 
tilfelle bli en kombi-rigg. Eller såkalt hybrid som det heter 
i disse miljø-tider. Da parkeres Lundefuglen for godt.  Ut 
over det er det ikke planlagt større investeringer i 2017. 

I og med at vi flytter til Berger i februar, vil det nok bli 
noe endringer i rutiner når det gjelder maskiner og 
Verksted/Lager. Dette kommer vi tilbake til på nyåret.  

Vi får også se om vi får tatt en samling i nærheten av 
Berger slik at dere ute blir kjent med verkstedet og de 
som jobber der.

Økonomi/Ordresituasjon
Foreløpig rapportering viser at vi omsetter for ca 90 mill. 
i 2016.

Vi har fått noen store jobber som betyr at ordreinndek-
ningen for 2017 er ganske god.

– Vi har startet på Bagn Bjørgo som vil pågå frem til 
sommeren 2018. Her ligger det inne ca 16.000 m3 
fjellsikring.

– Vi starter i disse dager på Nedre Otta. Dette er en 
jobb som går over ca 30 måneder. Volum sprøytebetong 
er usikkert, men det antas et volum på 20-30.000 m3.

– PE i Sørkjosen vil starte i mars neste år og her skal vi 
brannsikre ca 90.000 m2

Personal
I tillegg til de ovennevnte prosjektene er det jo en del 
anbud som skal avklares på nyåret, så vi vil ikke foreta 
noen ytterligere nedbemanning på avdelingen enn det 
som er gjort i 2016.

Da er det bare å ønske dere alle en riktig god jul og et 
godt nytt år. I år er juleferien rekordkort så bruk den 
godt med venner og familie og kom tilbake uthvilt og 
klare i 2017.

Jan Erik 
Hetlebakke
Avdelingsleder

B-gjengen har hatt et særdeles hektisk siste halvår av 
2016. Vi har hatt, og fremdeles har, flere prosjekter som 
har krevende utfordringer og som krever store deler av 
våre ressurser. Både når det gjelder maskiner og mann-
skap.

Jeg vil derfor med dette rette en stor takk til samtlige i 
avdelingen som har gjort en formidabel innsats for at vi 
allikevel har kunnet gjennomføre våre prosjekter på en 
respektabel måte. Dette står det respekt av! For en 
avdelingsleder er det en fornøyelse å se at våre ansatte 
bretter opp ermene for å løse de utfordringer vi til enhver 
tid står overfor. Så igjen: -Tusen Takk!

Selv med det store arbeidspresset har B-avdelingen et 
lavt sykefravær med ca 2,3%. Det mener jeg beviser at 
folk trives i jobben sin, selv i hektiske tider. Vi har heller 
ikke hatt skader eller uhell av betydning. Men er det noe 
vi kan bli bedre på så er det kanskje å varsle uønskede 
hendelser, RUH. Med en slik arbeidsmengde vet jeg at 
det til tider skjer uønskede hendelser ute på våre 
prosjekter. Det er derfor viktig at vi rapporterer disse slik 
at vi for ettertiden kan iverksette tiltak og at vi alle kan 
lære av disse.

Slik det ser ut nå så omsetter B-avdelingen for ca 88 
millioner kroner i år, men med et tilnærmet 0-resultat.  

Sprøytebetongavdelingen

Så her har vi også et stort forbedringspotensial. Her må 
vi jobbe sammen i alle ledd. Helt fra tilbudsfasen, 
gjennom prosjektet og til det er avsluttet må vi bli 
flinkere til å skape bedre inntjening i våre prosjekter. 
Dette må vi gjøre for å bedre trygge våre arbeidsplasser, 
og for å skape en god vekst i vårt selskap.

Starten på 2017 blir nok like hektisk som siste halvdel av 
2016 har vært med pågående prosjekter på alle hold. 
Det blir for mange å nevne her, men alle våre tre kjerne-
områder, sjaktboring, kjerneboring og styrt boring, vil gå 
mer eller mindre for fullt i starten av 2017. Og utsiktene 
videre utover året er også lyse. Vi har gode signaler og 
indikasjoner på at 2017 også vil bli et godt år.

Maskinmessig er vi også blitt bedre utrustet med at vi har 
fått en ny Diamec U4 kjerneborerigg. Denne har fremde-
les ikke vært ute på oppdrag, men vi har et oppdrag for 
Asker og Bærum Vannverk som står og venter. Videre har 

Rhino 600 fått en ny girkasse og er i full produksjon. 
Denne maskinen skal senere sendes tilbake til Finland for 
en total oppgradering, og vil deretter framstå som en ny 
maskin når den er ferdig med ny power-pack og nytt 
kjøre-/styresystem. Ellers er maskinparken stort sett godt 
vedlikeholdt og operativ.

Til slutt vil jeg igjen få takke alle sammen for en flott 
innsats i 2016 og ønske dere alle med familier en riktig 
God Jul og et Godt Nytt År.

Hans Reinert 
Flaten
Avdelingsleder
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VÅRE EGNE 
BILDER

Fra B1 Tomtekaia. Innsendt av Lasse Seierstad. Sleveåne kraftverk. Innsendt av Harald Solheim. Vøyenenga. Innsendt av Tor Håvard Ausland.

Larvik. Innsendt av Erik Steinstø. Brynstunnelen, Oslo. Innsendt av Erik Steinstø.
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Jan R. Haugli og Kristian Mjaaland stikker ut pelepunkt i Baglergaten, Oslo.  
Innsendt av Gunnar Salbu.

Emil Jonsson trekkes spunt - E-16 Vøyenenga Foto: Redaksjonen.Lørenbanen i Oslo. Innsendt av Erik Steinstø.

Rør klar for transport til Sleveåne kraftverk. Innsendt av Harald Solheim.

VÅRE EGNE 
BILDER
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ES bedriftsidrettslag

I november ble det avhold valg av nye 
tillitsmenn i E-service. Birger Holtet og 
Bjørnar Hansen sa takk for seg og ny 
formann ble Alexander Stenholt med 
Bjørn Solvang som nestformann.

Birger har jobbet i ES siden 1980 og har vært hovedtillits-
mann for alle de som er organisert i Norges Arbeids-
mandsforbund (NAF) i så mange år at han ikke husker 
årstallet han ble valgt. Men det er mulig at det er så langt 
tilbake i tid at det er før årtusenskiftet.

Es-posten har snakket både med ham og hans  
erstatter Alexander Stenholt som ble valgt for noen uker 
siden.

Birger har fungert som hovedtillitsvalgt under ulike 
«regimer» og sier at samarbeidet med de ulike ledelsene 
har gått relativt greit med ingen store konflikter. Funksjo-
nen innebærer en hel del kontakt med tillitsvalgte i 
Skanska. 2 ganger i året møtes alle tillitsvalgte i Skanska 
på hhv et 2 og et 1 dagers seminar. Av praktiske hensyn 
arrangeres det stort sett på Gardermoen. Han synes at 

arbeidet har vært givende og gir følgende råd til sin unge 
etterfølger.

Du bør være tilpasningsdyktig og passe rund i kantene, 
I tillegg være rolig og behersket og gjerne lese gjennom 
brev og dokumenter to ganger før man «skriker opp».

Vi takker Birger for et godt samarbeid gjennom alle 
disse årene.

Alexander Stenholt ble valgt til ny hovedtillitsmann. 
Han er 29 år gammel og er fra Råde i Østfold. Han 
ønsket seg inn i fagforeningsarbeid fordi han ønsket 
utfordringer og håper og tror det er lærerikt. I tillegg til å 
få mere innsikt i lover og regler i arbeidslivet, og hva man 
har krav/rett på i en arbeidssituasjon.

Han fremholder også at det nå kan være bra å ha en 
tillitsvalgt som er «utejobbende», og ser det fra en litt 
annen siden enn Birger som har jobbet med regulær 
arbeidstid på verkstedet.

Alexander fremholder at han håper at han kan  
være et talerør mellom medlemmene og ledelse/ 
administrasjon. Han håper også at han kan jobbe  
en del sammen med Bjørn Solvang siden de er på ulike 
avdelinger.

Vi ønsker Alexander lykke til som hovedtilleitsvalgt

Vi i ES er stolte av tre ting:

1. Tjenestene vi leverer til kundene
2. De spesielle maskinene vi benytter
3. Hverandres spesialistkompetanse

Når vi skulle lage nye T-skjorter ønsket vi å få frem noe 
av dette. Vi hadde en konkurranse ang motiver 
tidligere i år som var veldig åpen, og de innkomne 

forslagene inspirerte. Da vi fikk nyss om at Line sin 
datter er en av Norges beste grafiske unge designere, 
fikk vi fyr. Da Marte Stensrud sa ja til å engasjere seg i 
dette ble vi både glade og stolte. Hun ble med ut for 
å se på hva vi jobbet med og hvor vi jobbet. Med 
forslagene på bordet og inntrykkene hun tok til seg, 
fikk hver avdeling sitt eget motiv. Vi lot oss imponere 
av resultatet, og vi håper motivene faller i smak hos 
dere også.

Nye ES Tskjorter med nye mønstre

T-skjortene viser noe av avdelingenes tjenester til kundene. 

Grafisk designer  
Marte Stensrud.

Valg av tillitsmenn
Birger Holtet slutter den 31. desember og går over i pensjonistenes rekker. Ny formann er Alexandre Stenholt.

BIRKEBEINERRITTET 2016    
  
 

Magnus Langlien  3 t 16 min 
Kay Grøtta  3 t 48 min 
John Petter Holtmon 4 t 38 min

LANDFALLHYTTA OPP     
  

 

Magnus Langlien  21,06 min   
David Borg  21,26 min

Magnus Langlien deltok også i Montebelloløpet og 
Drammen Råeste.

ES-posten gratulerer alle med flott innsats!

Følgende ansatte har representert Entreprenørservice på en flott måte i annet halvår:
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NYTT PÅ PERSONALSIDEN 
I ANDRE HALVÅR

Viktor 
Österlund 
(24) begynte i 
B-avdelingen 
den 1. august. 
Han har siden 
han startet 
jobbet på 

prosjektet E39 – Kryssing av 
Romsdalsfjorden. Her jobber han i 
hovedsak ute på øyen Tautra.

Viktor bor med samboer i 
Uppsala i Sverige. Han har utdan-
nelse som mekaniker på tunge 
maskiner, lastebiler, traktorer etc. 
Under utdannelsen jobbet han 
også som lastebilmekaniker. Etter 
skolen jobbet han i 5 år som smed, 
platearbeider, sveiser etc innen han 
begynte i E-service. I yngre dager 
spilte han fotball og innebandy. 

På fritiden liker han i mekke biler 
og motorsykler, kjøre snøscooter 
og cross. Ellers gir han gjerne 
kamerater en hjelpende hånd med 
renovering av hus, garasjer etc.

Viktor trives godt i jobben som er 
ny for ham. Utfordrende og gode 
kolleger er også ting han trekker 
frem.

Jarl Brattbakk 
Rømo (22) 
startet i 
B-avdelingen 
den 10. 
august. Han er 
oppvokst og 
bor i Stjørdal i 

Nord-Trøndelag. Dette er hans 
første jobb og kontakten med 
E-service fikk han gjennom sin far, 
Jan, som også jobber på B-avde-
lingen som prosjektleder.

I guttedagene var det fotball som 
opptok hans tid, men etter hvert 
ble det data og IT.

Jarl sier at han trives svært godt 
og det går bra også med det 

relativt tunge/fysiske arbeidet. Han 
synes det er mange hyggelige 
kolleger i ES.

Frode  
Jakobsen (41) 
begynte i 
boreavdelingen 
25. oktober. 
Han skal jobbe 
i gruppen med 
styrt boring.

Frode er fra Sandefjord hvor han 
også bor nå. Han har 3 barn på 
hhv 8, 13 og 16 år.

Han har utdannelse innen 
platearbeid og mekanikk. Frode 
har tidligere jobbet hos Framnes 
Installasjon i Sandefjord, Brusletto 
Maskin i Oslo og Miniekspress i 
Sandefjord, som driver innen 
kjøle-/frysetransport. Entreprenør-
service ble han kjent med gjennom 
Rune rørvik og Petter Kristiansen 
som han også jobber sammen med 
i styrt boring gruppen.

I ungdommen drev Frode med 
go-cart. Nå er det imidlertid to av 
hans barn som har tatt over som 
sjåfør med pappa som ivrig coach.

Ulf Lundqvist 
(58) begynte i 
boreavdelingen 
7. november. 

Ulf er fra 
Hammerdal i 
Jâmtland, 
Sverige hvor 

han bor med sin fru. Han har 5 
barn i alderen 20 – 34år.

Han har tidligere drevet med 
skogsmaskiner, gravemaskin, 
hjullaster og store trucks. Da var 
det mest veibygging. Ulf har også 
tidligere jobbet i Norge, da 
nærmere bestemt i Harstad 
gjennom NorVikar i Finnsnes. Han 

jobbet da hos Nord-Norks Bio for 
Statskraft som leverer flis til 
fjernvarmeanlegg i Harstad-
området. Han jobbet også en 
periode for et svensk firma på 
oppdrag i den gamle øst-delen av 
Tyskland.

På fritiden er det biler som 
gjelder. Ulf har både Amazon, Civic 
CRX og Golf har kjører innen 
klassene motorcross, bilcross og 
rally. I tillegg har han 2 amcar fra 
60- og 70 tallet. Når han er ute på 
løp har han med seg en 12 m lang 
buss som fungerer som bolig, 
verksted og transport av løpsbilen. 
Det var gjennom denne hobbyen 
han ble kjent med Ove Ivarsson  
og  fikk kjennskap til Entreprenør-
service.

Ellers driver Ulf med jakt av elg, 
hare, rådyr og villsvin.

 

RUNDE DAGER  
Trond Øiseth  70 år
Bjørn Bringaker  60 år
Morten Kristensen 60 år
Jan-Erik Hetlebakke 50 år
Åke Eriksson  40 år

FØDSLER
Nikolai Knutsen ble far  
til Sander den 22. januar
 
Robert Klich ble far  
til Joachim den 30. juli
 
Brede Lunden ble far  
til Milian den 21. oktober
 
Lars Erik Borg ble far  
til Louise den 20. november

TAKKEKORT
Takk for de fine blomstene vi fikk 
i forbindelse med fødselen
Brede Lunden

DØDSFALL
Rolf Valestrand

SLUTTET
Knut Ivar Flage, B-avd
Anders Ljungberg, B-avd
Georg Lundeby, B-avd
Jon Erik Jensen, F-avd
Vegard Eiker, F-avd
Oddmund Rustad , F-avd
Maths Emanuelsson, S-avd
Fredrik Jaksland, Verksted  
(overført til Skanska)
Tobias Sæther, Lager
Arild Sæther,  Verksted
Birger Holtet, Verksted

NYANSATTE

Rolf Valestrand
29.10.1947 – 11.11.2016

Rolf var en svært 
erfaren sjaktborer, og 
en meget god mekani-
ker.

En fargerik og 
omgjengelig «brumle-
bass» fra Hardanger 
som ble satt stor pris 

på.  Både av ledelsen og blant sine 
kollegaer ute i driften.

Rolf begynte i ES i 1988.  Fra 1980 
jobbet han i Selmer som anleggsmekani-
ker, og det var gjennom sitt arbeid der han 
ble kjent med ES. 

I ES gikk han under kallenavnet «Snore 
Beint»…  Det var det han svarte hvis sjefen 
Trond Øiseth ringte for å sjekke hvordan 
kursen på borehullet lå an.  Og når Rolf 
hadde ansvaret for å bore et hull, så ble 
det som regel treff der det skulle.  Det er 
ingen selvfølge.  Ingen borehull er like sier 
vi i ES.  Bergets beskaffenhet med ulike 
bergarter, slepper og svakhetssoner gir 
ofte store boretekniske utfordringer som 
borerne må tilpasse seg underveis, og det 
krever erfaring, og ikke minst god teft, for 
å få boret dit det skal.  Her var Rolf en av 
enerne.

Det å jobbe som sjaktborer i ES er ikke 
noe hverdagskost.  Krevende oppdrag, 
gjerne utført på skiftordning med 14 
dager på og en uke fri, og ofte på «en 
utilgjengelig» fjellknaus som krever 
helikoptertransport av mannskap og utstyr.  
Borerne har et stort ansvar, og må i mange 
tilfeller løse problemene som oppstår i 
felten på egenhånd, og med de hjelpemid-
lene de har for hånden ute på jobben.  
Annen hjelp og evt. reservedeler tar det 
som oftest lang tid å få på plass.  Med sin 
praktiske sans, stå på vilje og glimrende 
mekanikerkunnskaper var Rolf en sjeldent 
god mann for ES som vi hadde glede av å 
ha i våre rekker inntil han gikk av med 
pensjon i 2011.  Med sin tidligere ansien-
nitet fra Selmer passerte han derfor 30-års 
milepælen i 2010, noe som ble behørig 
markert på jubilantfesten høsten 2011, det 
samme året som han gikk av med pensjon.

Rolf ble gravlagt fra Vikøy kirke i Øystese 
22. november 2016.

Vi lyser fred over hans minne.

MINNEORD

Anleggsbilene i ES er som kjent kun ment 
til bruk i jobbsammenheng.  Imidlertid har 
myndighetene innsett at rent praktisk så 
vil det også kunne foregå en del bruk av 
disse bilene som kan klassifiseres som 
privatkjøring. For å ha kontroll over dette, 
har myndighetene nå innført krav til bruk 
av elektronisk kjørebok i anleggsbiler.

Entreprenørservice er i disse dager i gang med å gå til  
anskaffelse av utstyr fra ABAX, som skal installeres i våre biler. 
Denne installasjonen vil gjennomføres ved verkstedet på Rud/
Berger.

Det vil også bli utarbeidet gode retningslinjer i forhold til 
hvordan bruk av anleggsbilen skal klassifiseres. Alt dette vil vi 
komme tilbake til etter hvert.

Jeg ser frem til at vi alle nå får gode regler for hvordan vi skal 
forholde oss ved bruk av våre anleggsbiler

Morten Berner
Økonomisjef 

Innføring 
av elektronisk 
kjørebok I ES
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Returadresse:
ES-posten
Rudssletta 24
1351 Rud

godt nytt år!og et

ønsker alle en riktig 

god jul  

Stemningsbilde fra Hammerfest vannforsyning


