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Nytt år og nye 
muligheter
I skrivende stund er det allerede over ett år siden 
ES flyttet inn i sine nye lokaler på Berger.  Vi er 
midt i vårmåneden mars og påsken nærmer seg, 
men snøforhold og skimuligheter i store deler av 
landet er fortsatt «de beste i manns minne». 
2017 er dermed historie. ES resultater for 2017 
ble presentert på samlingen på Gardermoen 11-
12. januar, men jeg benytter allikevel anledningen 
til et lite tilbakeblikk.

Resultatmessig var 2017 et godt år for ES med 
en samlet omsetning på ca. 470 MNOK og et 
resultat på ca. 5%.  Takk til alle for flott innsats!

En million er ikke lenger hva det en gang var, men 
fortsatt er det heldigvis slik at før ES kan fakturere 
ut en million kroner for en jobb ligger det en stor 
innsats bak i form av arbeidsinnsats, maskintimer 
og materialleveranser. Og når det blir nesten 
500 av disse millionene i løpet av et år betyr det 

at ES sine ca. 110 ansatte har hatt nok å fylle 
arbeidsdagene sine med.

Til sammen for ES sine tre driftsavdelinger har det 
vært aktivitet på ca. 150 ulike prosjekter, fra de 
minste med en halv dags varighet til de største 
med stor aktivitet nesten hele året.

LEDER

Hallvard Sindre
Adm. direktør

De 10 prosjektene med størst omsetning i 2017 var:

26680  F  Harbitzalleén  68

26472  F  E16 Rud-Vøyenenga 29

45270  S  Nedre Otta Kraftverk 27

45272  S  E16 Bagn-Bjørgo  26

45311  S  E6 Sørkjostunnelen 22

26712  F  Tullinløkka  17

26651  F  B1 Tomtebrygga  15

15757  B  E39 Romsdalsfjorden 14

26662  F  E16 Bagn Bru  11

15551  B  Vollesfjord - NordLink 9

Prosj. nr. Avdeling Prosjektnavn  Omsetning 2017 (ca. MNOK)

Til sammen sto disse 10 prosjektene for noe over 
50% av årsomsetningen.

Våre kjære kunder, som forhåpentligvis er godt 
fornøyd med innsatsen, og som skal betale 
for våre tjenester, har til sammen mottatt over 
700 faktura fra de minste, med beløp på noen 
få tusen kroner, til de største enkeltfaktura på 

ca. kr. 15 mill.  Til grunn for all omsetningen 
ligger det naturlig nok store kostnader.  ES har 
mottatt over 10.000 faktura fra våre leverandører 
og underentreprenører for innkjøp av deres 
materialer, varer og tjenester.

Totalt for produksjonen i 2017 ble det kjøpt inn 
materialer, varer og tjenester for over kr. 250 mill.
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Totalt for produksjonen i 2017 ble det 
kjøpt inn materialer, varer og tjenester 
for over kr. 250 mill.

Vare/tjeneste Sum (ca. MNOK)

Betong  60

Stålkjernepeler 50

Spunt  25

Foringsrør 20

Peler  20

Transporttjenester 10

De største innkjøpene gjelder:

I tillegg kommer ca. kr. 100 mill. i 
lønnskostnader og ca. kr. 50 mill. i ka-
pital- og driftskostnader for egne mas-
kiner.  Alle de ovennevnte beløpene 
er helt grove, runde tall for å illustrere 
at det er et omfattende apparat og en 
stor innsats som ligger bak resultatene 
for 2017.  Kan man da slå seg til ro, 
og si seg fornøyd med et driftsresultat 
på ca. 5% for en spesialistvirksomhet 
som ES?

Bransjetidsskriftet Byggeindustrien 
utarbeider hvert år oversikter for de 
største norske bygge- og anleggsbe-
driftene.  På deres nettsted bygg.no 
ligger det årsoversikter for flere år til-
bake (https://www.bygg.no/100-stor-
ste).  Der vil en se at en resultatmargin 
på ca. 5% tilsvarer et gjennomsnitt for 
de 100 største selskapene i bransjen.   
Gjennomsnittlig driftsresultat for ES for 
de siste 10 årene er faktisk også 5,0%. 
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årsoversikter for flere år tilbake (https://www.bygg.no/100-storste).  Der vil en se 
at en resultatmargin på ca. 5% tilsvarer et gjennomsnitt for de 100 største 
selskapene i bransjen.   Gjennomsnittlig driftsresultat for ES for de siste 10 årene er 
faktisk også 5,0%.  
 

 
 
Men selv om ES samlet sett for de siste 10 år har hatt akseptable resultater, ser vi 
av tabellen over at resultatene fra år til år har vært lite forutsigbare. 
Tabellen gjenspeiler både svingninger i markedet og store variasjoner i hvordan vi 
har lykkes i kontrahering og gjennomføring av våre prosjekter. 
 
Kortversjonen av oppskriften for en vellykket forretningsdrift er selvsagt at en må 
ha nok oppdrag, og at sum penger inn må være større enn sum penger ut.  Noen av 
de viktigste forutsetningene for å lykkes er å kjenne kostnadsbasen i virksomheten 
og de ulike prosjektene, ha best mulig forståelse for risiko og usikkerhet i de ulike 
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Men selv om ES samlet sett for de siste 
10 år har hatt akseptable resultater, ser 
vi av tabellen over at resultatene fra år 
til år har vært lite forutsigbare.
Tabellen gjenspeiler både svingninger 
i markedet og store variasjoner i 
hvordan vi har lykkes i kontrahering og 

gjennomføring av våre prosjekter.

Kortversjonen av oppskriften for en 
vellykket forretningsdrift er selvsagt 
at en må ha nok oppdrag, og at 
sum penger inn må være større enn 
sum penger ut.  Noen av de viktigste 
forutsetningene for å lykkes er å 
kjenne kostnadsbasen i virksomheten 
og de ulike prosjektene, ha best mulig 
forståelse for risiko og usikkerhet i de 
ulike oppdragene og å følge med på 
utviklingen i produksjonen forhold til 
kalkyle og budsjett.

Lett å skrive her på lederplass. Noe 
helt annet å følge opp i en travel 
og utfordrende driftshverdag der 
pågående jobber skal utføres og 
nye prosjekter skal planlegges og 
forberedes.  Hverdagen blir sjelden 
som planlagt, fremdriften blir forsinket 
på grunn av egne forhold eller 
oppdragsgivers forhold, og det dukker 
som regel alltid opp noen uventede 
hendelser som må løses der og da.  
Usikkerhet og risiko er en del av vår 
virksomhet som gir både utfordringer 
og muligheter.  Jo bedre forberedt vi 
er med gode planer og tilstrekkelig 
informasjon til de som skal utføre 
jobben før mobilisering, jo bedre rustet 
er vi til å takle det som måtte dukke 
opp av overraskelser og uventede 
hendelser.  Erfaringsutveksling mellom 
prosjektene, små suppleringer og 
justeringer av rutiner basert på nye 
erfaringer vil hjelpe oss videre og gi 

større resultatmessig forutsigbarhet.

Over omtalte jeg at noen av de 
forretningsmessige forutsetningene 
for å lykkes, men den aller viktigste 
forutsetningen for at ES skal lykkes er 
at de ansatte trives og er motivert og 

engasjert i sitt arbeid.
Derfor er resultatene fra 
medarbeiderundersøkelsen «Your 
voice» i 2017 et nyttig verktøy og et 
godt utgangspunkt for å forbedre 
oss.  Din deltakelse i undersøkelsen, 
og diskusjonene etter presentasjonen 
av resultatene på samlingen på 
Gardermoen i januar har bidratt til å 
identifisere viktige tema vi skal jobbe 
med og utvikle oss på!

Større delaktighet og 
involvering fra fag- 
arbeidersiden i  
prosjektforberedelser 
og prosjektgjennom-
føring vil bidra til øket 
motivasjon, og til  
effektiv og lønnsom 
prosjektgjennomføring!
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Fest for ES-jubilanter  
28. oktober 2017

De stolte jubilanter Kay Grøtta, Jan Frigård, Gunnar Salbu og Roger Høgli. Jan-Erik Hetlebakke, Stig Rune Magnor, John Petter Holtmon og 
Hallvard Sindre soler seg i glansen sammen med jubilantene.

I ES er det en lang og god tradisjon for at det annethvert 
år arrangeres jubilantfest for å markere de av 
medarbeiderne som i løpet av året eller fjoråret har rundet 
en stor milepæl når det gjelder ansiennitet i selskapet.  I 
tillegg til antall år ansatt i ES medregnes også evt. 
ansiennitet fra tidligere ansettelse i selskaper som ES har 
overtatt, som Drammen Peleservice AS og Grunnboring 
AS, eller ansettelse i andre selskaper i Skanskakonsernet.

Ved 25-, 30- og 40-års ansiennitet inviteres det til 
høytidelig fest. I noen få tilfeller har vi faktisk også 
markert jubilanter med imponerende 50-års ansiennitet.

Høstens arrangement gikk av stabelen på Holmenkollen 
Park Hotell lørdag 28. oktober. Jubilantene Kay Grøtta (40 
år 2016), Jan Oscar Frigård (40 år 2016), Gunnar Salbu 
(30 år 2016), Roger Høgli (30 år 2017) og Roger Bringaker 
(30 år 2017) skulle behørig markeres.

Roger Bringaker hadde dessverre ikke anledning til å delta 
den aktuelle dagen, men alle de øvrige jubilanter var med.  
Totalt var det 20 personer inkludert ledsagere og 
representanter fra ES-ledelsen som deltok på festen i 
flotte, ærverdige lokaler i hotellets gamle tømmerbygning.  
En humørfylt og feststemt forsamling, nydelig mat og 
drikke supplert med fine taler av jubilantenes nærmeste 
ledere gjorde sitt til at det ble et vellykket og fint 
arrangement.

Av Hallvard Sindre

30-års jubilant Roger Bringaker med diplom og medalje fra Norges 
Vel for lang og tro tjeneste. Roger hadde dessverre ikke anledning til å 
delta på festen, så han fikk en egen markering på Berger noen dager 
senere.
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SIKKERHET 
på Berger

Sikkerhet på Berger 

 

Entreprenørservice og Skanska deler på Teknologiparken. Entreprenørservice AS har sitt 
mobiliseringslager her, mens SKANSKA reparerer og lagrer utstyr mellom prosjektene. 

Kravene for alle som skal arbeide på Berger er at de gjennomfører Skanska sin generelle PSI. Den er 
forøvrigkrav for alle prosjektene til Skanska.  

Dette er adressen: https://skanska.eu.crossknowledge.com/interfaces/login.php 

I tillegg skal alle gjennomføre en spesiell PSI for Berger, som på et vanlig prosjekt. Henvend dere til 
Mette i resepsjonen for nærmere informasjon. 

 

På  verksted og lager områdene er det krav til at alle skal ha sko med vernetupp, synlighetstøy og 
vernebriller. Det anbefales å benytte hørselsvern! 

 

 
Rosa områder er utelager reservert ES. Gule felt tilhører Skanska 

Området som er ringet inn med gul strek er innenfor rekkevidden til tårnkrana som kommer. Alle 
som beveger seg i dette området skal bære hjelm. Dette er området nedenfor sveiseverkstedet. 
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Entreprenørservice og Skanska deler på Teknologiparken. Entreprenørservice AS har sitt 
mobiliseringslager her, mens SKANSKA reparerer og lagrer utstyr mellom prosjektene. 

Kravene for alle som skal arbeide på Berger er at de gjennomfører Skanska sin generelle PSI. Den er 
forøvrigkrav for alle prosjektene til Skanska.  

Dette er adressen: https://skanska.eu.crossknowledge.com/interfaces/login.php 

I tillegg skal alle gjennomføre en spesiell PSI for Berger, som på et vanlig prosjekt. Henvend dere til 
Mette i resepsjonen for nærmere informasjon. 

 

På  verksted og lager områdene er det krav til at alle skal ha sko med vernetupp, synlighetstøy og 
vernebriller. Det anbefales å benytte hørselsvern! 

 

 
Rosa områder er utelager reservert ES. Gule felt tilhører Skanska 

Området som er ringet inn med gul strek er innenfor rekkevidden til tårnkrana som kommer. Alle 
som beveger seg i dette området skal bære hjelm. Dette er området nedenfor sveiseverkstedet. 

Rosa områder er utelager 
reservert ES. Gule felt tilhører 
Skanska. Området som er ringet 
inn med gul strek er innenfor 
rekkevidden til tårnkrana som 
kommer. Alle som beveger seg i 
dette området skal bære hjelm. 
Dette er området nedenfor 
sveiseverkstedet.

Entreprenørservice og Skanska 
deler på Teknologiparken. 
Entreprenørservice AS har sitt 
mobiliseringslager her, mens 
SKANSKA reparerer og lagrer 
utstyr mellom prosjektene.
Kravene for alle som skal arbeide 
på Berger er at de gjennomfører 
Skanska sin generelle PSI. Den er 

forøvrigkrav for alle prosjektene til 
Skanska. 

Dette er adressen: https://skanska.
eu.crossknowledge.com/interfaces/
login.php
I tillegg skal alle gjennomføre en 
spesiell PSI for Berger, som på et 
vanlig prosjekt. Henvend dere til 

Mette i resepsjonen for nærmere 
informasjon.

På  verksted og lager områdene er 
det krav til at alle skal ha sko med 
vernetupp, synlighetstøy og 
vernebriller. Det anbefales å 
benytte hørselsvern!
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VÅRE EGNE 
BILDER

Fra Rigg Fana i Bergen. Innsendt av Vidar Lysne

Verma kraftverk. Innsendt av Harald Solheim
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Drammen stasjon. Innsendt av Tor Håvar Ausland Aker Solution Moss. Innsendt av Tor Håvar Ausland

Maciej Wasilewski strammer stag på E16 Vøyenenga. Innsendt av Lars Randem
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VÅRE EGNE 
BILDER

Ørjan Ausland borer RC – Aker Solution Moss.  
Innsendt av Lars Randem 

Sikring av rørspuntvegg i Kværnerbyen i Oslo. Pontus Lindholm inspiserer.. Innsendt av Erik Steinstø

Tommy Wick, Petter Kristiansen og Robert Riseberg etter å ha boret 
ca 700 meter med Ø180 og Ø125. Foto: Rune Rørvik
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Fjellsikring under Jondalselv, fra v. Ørjan Vårtun og Frode Skoglund. Innsendt av Erik Steinstø

Giraffen II med påmontert jibb. Kurt Høgli følger med. Innsendt av Erik Steinstø
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VÅRE EGNE 
BILDER

Gregor skjøtesveiser HP peler. Drammen stasjon. Pelelengder fra 80-
104 meter. 

Torkel utfører bevegelsesmålinger på pel. 
Drammen stasjon. 

Lars Erik og Tiec fuger og slipper klart til peling. Drammen stasjon. 

Tom Runar Hanes strammer opp ischebeck stag. Berger Grustak felt c. 

Bildene er innsendt av Brede Lunden
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Torkel. Drammen stasjon. 

Bildene er innsendt av Brede Lunden
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VÅRE EGNE 
BILDER

Styrt boring i Nes. Innsendt av Rune Rørvik Styrt boring. Innsendt av Rune Rørvik

Karl Johansgt 14. Harald Olsen, Fredrik Welde og Torgeir Heggenes 
planlegger boring av stålkjernepeler med minirigg. Innsendt av Carlos 
Masana

Storøya tun B3 Falketunet (Fornebu) Thomas Gjærum boring  
stålkjernepeler. Innsendt av Carlos Masana
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Kaldt og mye vann på Lindås. Innsendt av Pål Henriksen Danmarksgate. Marcin kapper spunt. Innsendt av Carlis Masana

Styrt boring på Nes. Innsendt av Rune Rørvik Ødegårdkilen Torg (Hvaler) Tom Runar Hanes boring stålkjernepeler. 
Innsendt av Carlos Masana
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NOEN NYE OPPDRAG  
I 2017/2018

BOREAVDELINGEN

E18 EKEBERG -  
SVARTDALSTUNNELEN
Sted: Oslo
Oppdragsgiver: Skanska AS
Tid. August – September -17 -
Kontraktsum: Kr. 1.500.000,-
Prosjektleder: Harald Solheim
Anleggsleder: Harald Solheim
Fagarbeidere: Frode Andersen, Lars Eriksson, Åke Eriksson, 
Johakim Blomqvist, Jan Gunvaldjord, Nikolai Knutsen og Ulf 
Lundqvist.
Arbeidet utføres for Statens Vegvesen.Tunnelene som er en 
del av Operatunnelsystemet, er under 
rehabilitering, og ES boret en sjakt med 
lengde 50m Ø1060mm i tillegg til et 
pilothull med lengde 50m Ø280mm for 
kabler fra Ekebergtunnelen til 
Svartdalstunnelen. Arbeidet ble stort sett 
utført på nattestid og i helger.

VERMA KRAFTVERK
Sted: Rauma, Møre og Romsdal
Oppdragsgiver: Skanska AS
Tid: Oktober -17 – Februar -18
Kontraktsum: Kr. 4.000.000,-
Prosjekt-/anleggsleder: Harald Solheim
Fagarbeidere: Johakim Blomqvist, Lars 
Eriksson, Jarl Brattbakk Rømo og Per 
Westerberg
Arbeidet utføres for Rauma Energi. ES 
boret en sjakt med lengde 260m 
Ø2100mm for en vannvei til 
kraftstasjonen. Det var en kald jobb med 
mye snø og kulde, og utfordrende 
boforhold.

FANAFJELL (FANA RIDESENTER)
Sted: Fana, Bergen
Oppdragsgiver: Fana Ridesenter AS
Tid: Desember -17 – Februar -18
Kontraktsum: Ca. 1..000.000,-
Prosjekt-/anleggsleder: Vidar Lysne
Fagarberidere: Roar Lundsbakken, Lasse Samskott, Ole 
Martin Samskott og Alexander Stenholt
Bakgrunn: kartlegge geologien med formål for fjellrom i 
Fanafjellet for uttak og knusing av masser. 
Oppdragsmengde 1 hull på 300m, men utvidet til 450m

Etter tillatelse fra oppdragsgiver fikk Entreprenørservice i 
samarbeid med nyetablerte Aziwell testet et nytt styresystem 
for styrt kjerneboring. Testingen foregikk på om lag 330m 
dyp og med kraftig styring for å stressteste styringsenheten. 
Testingen foregikk over kun 11m, men med positiv resultat 
er Aziwell et selskap som Entreprenørservice ser frem til 
videre testing og samarbeid fremover på andre prosjekt. 
Aziwell stilte også med en prototype for nøyaktig og 
påliteleg orientering av kjernen. Orienteringssystemet 
fungerte tilfredsstillende. Dette antar ES kommer til å bli 
forespurt ofere fra ulike oppdragsgivere i fremtiden  
Med bra fjell og kjempeinnsats av fagarbeiderne så ble det 
gode resultater på dette prosjektet.

FORNEBUBANEN
Sted:Fornebu og Oslo
Oppdragsgivar: Multiconsult og Cowi
Tid: Februar –18 - pågår
Fagarbeidere: Frode Andersen, Lars Eriksson, Bernt Knutsen, 
Lasse Samskott, Alexander Stenholt og Per Westerberg
Bakgrunn: Undersøke geologien mellom Oslo og Fornebu 
for ny t-bane tunnel Fornebubanen.
Oppdragsmengde: 1460m fordelt på 10 borehull. 
Kjerneboring NQ Ø76mm og Hammerboring Ø139mm
På grunn antatt store løsmassemengder av ulike karakterer 

Diamec U8 på borepunktet – Fornebubanen
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presenterte ES en løsing med å forbore fôringsrøyr gjennom 
løsmassene med hammerboring, dimensjon Ø139m. 
Deretter inn med kjerneboringsrigg og utstyr for å ta ut 
prøver av fjellet. I midten av mars, er to hull ferdig 
kjerneboret og det tredje påbegynt. Kulden har laget 
problemer for oss, men hindrer ikke arbeiderne i å stå på for 
fullt! Hammerboringen skal til med det fjerde hullet før 
påsken står for dør. 

LINDÅS, SJURSETVATNET, LINDÅS
Sted: Lindås, nord for Bergen
Oppdragsgiver: Halvorsen Grave- transportservice AS
Tid: November-17 . Januar -18
Kontraktsum: 3.000.000
Prosjekt-/anleggsleder: Pål Henriksen
Lindås prosjekt 15943 ble avsluttet i januar med vellykket 
boring. Oppgaven på Lindås har vært utfordrende med 
boring i dykket byggegrop. Planlagt lengde var 80 meter og 
diameter 1 meter med utslag 7 meter under vann. For dette 
prosjektet ble det produsert en ny ventil som skal gjøre det 
mulig å avslutte boring med fult vanntrykk in mot 
boregropa. Borhullet er så å si horisontalt og det kreves mye 
vann for å spyle ut borkakset. Skulle det oppstå problemer 
har gutta kun minutter for å redde det viktigste utstyret. 
Prosjektet hadde stort fokus på denne faren. Prosjektet ble 
endret vesentlig da fjellet brått sluttet etter ca 40 meter. 
Videre ble prosjektet preget av mye tid til mudring og 
dykkerarbeider. 
Vi kan se tilbake på prosjektet som vellykket uten feil eller 
drukning. Frode Andersen, Nikolai Knutsen og Geir Langen 
hadde full kontroll i hele prosessen. 

MONGSTAD
Sted: Mongstad, Hordaland
Oppdragsgiver: Vassbakk & Stol AS
Tid: September-17 - pågår
Kontraktsum: 24.000.000
Prosjekt-/anleggsleder: Pål Henriksen
Prosjekt Mongstad - boring og injeksjon er i disse dager i full 
drift med boring og injeksjon. 
Boring er snart ferdig for første to deler og gutta har bore 
10 hull med 250 mm med samlet lengde 800 m. På 
Mongstad er det mange faktorer som vi må ta hensyn til. 
Vår gode gamle Robbins 23 har gjennomført arbeidene uten 
store avbrudd og resultatet har blitt godt. Boringen er delt 
opp i 30 ulike operasjoner så det har blitt mye flytt og annet 
arbeid enn ren boring. Om det vil bli boring med en tredje 
etappe, vil bli avklart senere i prosjektet. Stor honnør til Jan, 
Reinhard, Geir og Magnar som har gjennomført arbeidene 

etter planen.
I tillegg til boring består oppgaven på Mongstad av 
injeksjonsarbeider med betong.  
Injeksjonsarbeidene er nå halvveis i del 1. Johakimm 
Blomqvist, Åke Eriksson, Nikolai Knutsen og Tommy Andre 
Aafløy har på kort tid funnet godt driv i arbeidet. Arbeidene 
er utfordrende og består av å gå skrittvis frem. Tilpasset 
utstyr har med små justeringer fungert etter hensikten. Åke 
har tatt stort ansvar i å sette sammen et fungerende system 
ved klargjøring og i oppstart. Uten en fasit på oppgaven er 
arbeidene utfordrende for alle involvert. All honnør også til 
injeksjonslaget som har stått i vestlandsværet på sitt kaldeste 
og gjennomført arbeidet til slutt.Vi vil etter tester se om 
arbeidene har gitt de resultater som Statoil ønsker. Det er 
utsikter til flere slike operasjoner om metoden er vellykket.
Vi håper vi kan vise flere detaljer fra prosjektet i et senere 
nummer.
Med beste hilsen fra pnr 15965 Mongstad 
Pål Henriksen

SPRØYTEBETONGAVDELINGEN

E6 HELGELAND SØR
Sted: Helgeland, Nordland
Oppdragsgiver: Skanska AS
Tid: Desember-18 – pågår
Kontraktsum: Kr. 20.000.000,-.
Prosjektleder: Jan Erik Hetlebakke
Anleggsleder: Erik Steinstø
Skanska er oppdragsgiver og dette er et totalprosjekt for 
dem. Vi er i gang med fjellsikring ca 5500 m3. Våre folk på 
plassen er Stefan Karlsen og Svein Haugli. Senere i prosjektet 
skal vi utføre brannsikrinng av PE-skum, ca 30.000 m2.

STONGAFJELLTUNNELEN
Sted: Askøy, Hordaland
Oppdragsgiver: Giertsen Tunnel AS
Tid: Utsatt til våren pga kulde
Kontraktsum: Ca. kr. 2.000.000,-.
Prosjektleder: Jan Erik Hetlebakke
Anleggsleder: Erik Steinstø
Stongafjelltunnelen er en veitunnel på fylkesveivei 562 i 
Askøy kommune.Tunnelen ble bygd i forbindelse med 
bygging av Askøybroen som forbinder Askøy med Bergen.
E-service utfører brannsikring av ca 6000 m2 PE-skum. På 
grunn av kulden kommer vi ikke i gang med denne før etter 
påske.
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NOEN NYE OPPDRAG  
I 2017/2018

ULRIKSTUNNELEN - ETTERSIKRING
Sted: Bergen
Oppdragsgiver: JV SKANSKA STRABAG
Tid: Januar – April -18
Kontraktsum: KR. 15.000.000,-.
Prosjektleder: Jan Erik Hetlebakke
Anleggsleder: Erik Steinstø
E-service utfører fjellsikring i TBM-tunnelen. Ca 4500 m3 
som sto igjen etter at TBM’en var drevet ferdig. Her har det 
totalt vært involvert 8 mann og i perioder har vi gått skift slik 
vi har hatt både dagskift og nattskift.

FV17 STRØMNES - SPROVA
Sted: Nord-Trøndelag
Oppdragsgiver: SKANSKA AS
Tid: Oktober -17 – Januar -18
Kontraktsum: ca. 20.000.000,-.
Prosjektleder: Jan Erik Hetlebakke
Anleggsleder: Erik Steinstø
E-service fjellsikrer 2 korte veitunneler, ca 5200 m3. 
Operatører på plassen er Jan Karlsen og Ørjan Vårtun. 
Senere i prosjektet kommer også ca 36.000 m2 med 
brannsikring av PE-skum. Arbeidet utført av Jan. K. Karlsen 
og Ørjan Vårtun.

FUNDAMENTERINGSAVDELINGEN

DRAMMEN STASJON
Sted: Drammen
Oppdragsgiver: Skanska AS
Tid. November – 17 - pågår
Kontraktsum: Kr. 13.100.000,-.
Prosjektleder: John Petter Holtmon
Anleggsleder: Brede Lunden
Fagarbeidere: Ørjan Gøransson, Egil Arntsen, Thomas 
Hansen, Torkel Kristensen, Krzysztof Pilarski, Van Tiec Nguyen, 
Grzegorz Drazek, Denisas Panfilovas, Marcin Szajek, Darius J. 

Iwanicki og Przemek Drazek.
I forbindelse med bygging av nytt hotell ved Drammen stasjon 
har vi arbeidene med spunting av byggetomta og peling for 
det nye hotellet. Spunten er en svevende spunt med lengde 
15 m og pelene er HP-peler av 3 dimensjoner. Pelelengdene 
er fra ca 80 m til berg og opptil i overkant av 100 m. Det er 
nok første gang vi har rammet så lange peler. Til rammingen 
av HP-peler som er den mest arbeidskrevende jobben har vi 
brukt 2 pelemaskiner, PM25 og vår nye PMx22.

ENSJØ TORG FELT B1
Sted: Oslo
Oppdragsgiver: Skanska AS
Tid. November –17 - pågår
Kontraktsum: Kr. 3.000.000,-.
Prosjektleder: John Petter Holtmon
Anleggsleder: Gunnar Salbu
Fagarbeidere: Ørjan Gøransson, Torkel Kristensen, Jan Oskar 
Frigård, Tom Runar Hanes, Tommy A. Aafløy, Robert Klich og 
Vadim Kostrjukovs
På et nytt byggetrinn for Skanska skal vi ramme spunt, 
avstivning med stag og arbeider med stålkjernepeler. 
Arbeidene vil bli delt opp i flere etapper og foreløpig har vi 
utført noen stålkjerner og 1 spuntvegg..

Drammen stasjon

Fra v. Helge Knutsen og Jan-Erik Hetlebakke
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STORØYA TUN B3 
FALKETUNET
Sted: Fornebu, Bærum
Oppdragsgiver: Skanska AS
Tid. Mars -18 - pågår
Kontraktsum: Ca  1.800.000,-.
Prosjektleder: John Petter Holtmon
Anleggsleder: Harald Olsen
Fagarbeidere: Thomas Gjærum og Geir 
A. Kåsin.
Dette er et nytt boligprosjekt på gamle 
Fornebu der vi skal fundamentere for 
et nytt bygg med stålkjernepeler. 
Arbeidene startet opp i uke 10 med 
boring av stålkjerner. Etter hvert skal 
stålkjernene monteres og påsveises 
pelehoder. 

LØREN SKOLE
Sted: Oslo
Oppdragsgiver: WK Entreprenør AS
Tid; Januar -18 - pågår
Kontraktsum: 7.600.000,-.
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Runar Hanes
Fagarbeidere: Anders Amundsson, 
Ørjan Gøransson, Dariusz Iwanicki, 
Vadims Kostrjukovs, Jan Fredrik 
Leikanrud, Krzysztof Pilarski og Fredrik 
Welde,
Det bygges ny gymsal på Løren skole.
E-service vil totalt ramme 2100 m2 
spunt og bore og montere 35 stk stag, 
totalt 580 meter.
I tillegg vil det monteres innvendig 
avstivning rør Ø811x12,5 med lengde 
pr. rør på 25 meter.
Stålkjernepeler, totalt 90 stk og 900 
meter boring.

YOUNGSTORGET 3
Sted: Oslo
Oppdragsgiver: JM Norge AS
Tid; Oktober -17 - pågår
Kontraktsum: 6.500.000,-.
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Runar Hanes
Fagarbeidere: Ørjan Ausland, Ørjan 
Gøransson, Krzysztof Pilarski, Fredrik 
Welde, P. Drazek, Thomas Gjærum, 
Geir A. Kåsin, Marcin Szajek og Marciej 
Wasilewski,
Olav Thon-gruppen bygger et 
fremtidsrettet og funksjonelt bygg for 
både kontor, forretnings- og 
bevertningslokaler i sju etasjer hvorav 

en er kjelleretasje.
Kontorbygget vil bli formet rundt et 
atrium; en glassoverdekket lysgård. 
E-service utfører 900 m2 spunting og 
innvendig avstivning. Innvendig 
avstivning med skråstivere ned i mager. 
Stålkjernepeler 39 stk og totalt 1100 
meter boring.

MALORAMA - KLØFTA
Sted: Ullensaker kommune
Oppdragsgiver: JM Norge AS
Tid; Oktober – Desember -17
Kontraktsum: 6.400.000,-.
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Runar Hanes
Fagarbeidere: Egil Arntsen, Tor Håvar 
Ausland, Ørjan Ausland, Torkel 
Kristensen og Kristian Mjaaland.
Malingsimportøren Malorama bygger 
nytt lagerbygg på Kløfta.
E-service har rammet betongpeler type 
P345MA, totalt 4200 meter
I tillegg boring av RD peler totalt 1350 
meter, hvor vi boret med rørlengde 12 
meter.

ØSTENSJØVEIEN 16
Sted: Oslo
Oppdragsgiver: Betonmast AS
Tid; August -17 - pågår
Kontraktsum: 11.500.000,-.
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Lasse 
Seierstad
Fagarbeidere: Tommy A. 
Aafløy, Anders 
Amundsson, Jon Søren 
Barsted, P. Drazek, 
Edmund Drazek, Ørjan 
Gøransson, Hans Martin 
Hansen, Lars Eirik 
Kittelsen, Dag Morten 
Haugli, Emil Jonsson og 
Torgeir Heggenes,
Ferd Eiendom har kjøpt 
Østensjøveien 16 med 
tanke på videre utvikling 
av et nytt 
kontorprosjekt. 
Prosjektet ligger sentralt 
plassert nær 
kollektivknutepunktene 
både på Brynseng og 
Helsfyr, og med kort vei 
til Bryn jernbanestasjon. 

Tomten kan bebygges med 10 500 
kvm og er regulert til kontor.
E-service utfører spunting, staging, 
innvendig avstivning og boring og 
setting av stålkjernepeler for nytt 
kontorbygg. 2 etasjer under bakken. 
Ramming av spunt 3400 m2 .Boring 
og setting av spuntstag 110 stk og 
totalt 4100 lm. Montering av innvendig 
avstivning og i tellvegg bore og sett 
114 stk stålkjernepeler, totalt 1700 lm.

AKER SOLUTION MOSS
Sted: Moss
Oppdragsgiver: Aker Solution Moss
Tid; Januar -18  – pågår
Kontraktsum: 2.900.000,-.
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Lars Randem
Fagarbeidere: Tor Håvar Ausland, Ørjan 
Ausland og Dag Morten Haugli
Det foretas en refundamentering av 
eksisterende kai hvor denne skal 
forsterkes for å tåle laster fra tromler 
som undersjøisk kabel blir rullet inn på.
E-serv ice utfører RC boring av 4 stk rør 
Ø711x16 mm med total lengde 90 
meter, samt armering og utstøping av 
disse. I tillegg boring og setting av 8 stk 
stålkjernepeler Ø150 mm med 
totallengde 150 meter.
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Resepsjonen i Berger Teknologiopark møtes du av Mette Solhaug  
(se omtale i forrige nr. av Es-posten)

Kantinen er åpen fra 11 – 13

Veronica Bertheussen sørger for veldig god mat Omer står for det daglige renhold

Berger Teknologipark
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Første året i nye lokaler i 
Berger Teknologipark på 
Skedsmokorset

Litt av det store lageret Bjørn Bringaker mekker på sprøyteriggen «Ulven»

Fra sveiseverkstedet Trimrommet brukes flittig

Fra verkstedet – Per Westerberg i farten Inngangen til E-serivce kontorene
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Innafor eller utafor? 
I samfunnet rundt oss har det stormet rundt tema: seksuell trakassering som startet i filmbransjen og 
nå går via politiske partier og i bransje etter bransje. 

I ES har vi pr i dag tre kvinner. De er vi stolte av, og vi ønsker oss flere. Det skjer noe med menn når vi 
omgås kvinner. Vi retter oss litt i ryggen og børster bort støv på jakka. Filosofen Guttorm Fløystad 
snakket stadig om det positive som skjer i næringslivet på alle nivåer når arbeidsgruppen består av 
begge kjønn. Han betegnet dette som en positiv seksuell spenning.  

 

Me to kampanjen er startet av kvinner som har blitt utnyttet av overordnede menn. Dette er ikke 
greit, og det er lett å forstå når vi ser det utenifra. Vi kan si at den oppførselen er utafor. De fleste av 
oss forstår hvor grensene går.  

 

Vi i ES er i stor grad et samfunn av menn. Det kan fort bli helt på menns premisser, vår oppførsel og 
måten vi snakker på. 

 

 

 

 

 

Selv om vi i stor grad er et mannssamfunn finnes det også både formelle og uformelle ledere, som 
kan utnytte sin rolle på uakseptable måter. Vi har diskutert behovet for å ha et eget regelverk for hva 
som er akseptabelt (innafor) og hva som er uakseptabelt (utafor)? 

Guide for oppførsel 
og handlemåte
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I samfunnet rundt oss har det 
stormet rundt tema: seksuell 
trakassering som startet i 
filmbransjen og nå går via politiske 
partier og i bransje etter bransje.
I ES har vi pr i dag tre kvinner. De er 
vi stolte av, og vi ønsker oss flere. 
Det skjer noe med menn når vi 
omgås kvinner. Vi retter oss litt i 
ryggen og børster bort støv på jakka. 
Filosofen Guttorm Fløystad snakket 
stadig om det positive som skjer i 
næringslivet på alle nivåer når 
arbeidsgruppen består av begge 
kjønn. Han betegnet dette som en 
positiv seksuell spenning. 

#MeToo-kampanjen er startet av 
kvinner som har blitt utnyttet av 
overordnede menn. Dette er ikke 
greit, og det er lett å forstå når vi ser 
det utenifra. Vi kan si at den 
oppførselen er utafor. De fleste av 
oss forstår hvor grensene går. 

Vi i ES er i stor grad et samfunn av menn. 
Det kan fort bli helt på menns premisser, 
vår oppførsel og måten vi snakker på.

Selv om vi i stor grad er et 
mannssamfunn finnes det også både 
formelle og uformelle ledere, som 
kan utnytte sin rolle på uakseptable 
måter. Vi har diskutert behovet for å 
ha et eget regelverk for hva som er 
akseptabelt (innafor) og hva som er 
uakseptabelt (utafor)?
Vår tanke er at dette kan fanges opp 
av den modellen som er vist i 
illustrasjonen. Det å stille seg selv fire 
kontrollspørsmål. 

1  Er det lovlig
2  Er det i samsvar med våre verdier,  
 policyer, prosedyrer og med våre   
 etiske retningslinjer?
3  Ville jeg føle meg komfortabel hvis  
 jeg måtte forklare handlemåten   
 min for en kollega, sjefen eller   
 familien min?
4  Ville jeg like at handlemåten ble   
 slått opp på avisforsidene eller i   
 sosiale medier? 

Er vi i tvil om hva som er rett, så nøl 
ikke med å snakke med noen. Ofte 
ser man ting i et klarere lys etter å ha 

forklart problemet for en annen. Det 
rydder opp. Du bør sjekke app’en du 
har på firmatelefonen som heter 
«code of conduct».

Vi tenker at våre etiske retningslinjer 
gjelder for alle forhold i livet, enten 
det er på jobb eller hjemme. 

Om du utsettes for oppførsel du 
mener er utafor i forbindelse med 
jobben, hva gjør du da?  
Det beste er om det er mulig å 
konfrontere den det gjelder direkte. 
Ofte kan det være for krevende, så 
søk gjerne råd hos en du har tillit til 
for å søke råd og støtte. I ES har vi 
verneombud i hver avdeling, og 
Lasse Samskott som 
hovedverneombud, og disse kan 
kontaktes. Videre har vi Alexander 
Stenholt er hovedtillitsvalgt som også 
lar seg engasjere. Oppleves dette 
likevel for tett kan du ringe 
varslingstelefonen til Skanska. 
Faksimilen under er sakset fra 
Oneskanska:

Innafor eller utafor?

Dersom du mener det forekommer brudd på våre Etiske Retningslinjer, kan du:
•  Snakke med din nærmeste leder, eventuelt lederen til din nærmeste leder.
•  Dersom du ikke er komfortabel med dette... Snakke med selskapets juridiske direktør (Gunnar  
 Garred), HR-avdelingen eller medlemmer i Etisk Råd.
•  Mindre alvorlige brudd rapporteres primært til de overfor nevnte instansene. Dersom du opplever  
 alvorlige brudd ringer du eller sender en e-post til Skanskas Code of Conduct Hotline. Du kan være  
 anonym og du kan snakke/ skrive på norsk. Du må oppgi tilgangskode når du kontakter Code og  
 Conduct Hotline. Denne er 47789. Du må også ha klar penn og papir slik at du kan notere 
 saksnummeret du får når du tar kontakt.

CODE OF CONDUCT HOTLINE:
Telefon: 800 18 333
E-post: https://www.speakupfeedback.eu/web/xwrsyft/no
Tilgangskode for Norge: 47789 

Om vi så selv forstår at vi tråkker over og havner 
utafor. Hva gjør vi da? 
Det er aldri for sent å rydde opp etter seg. Det kan hende 
vi spør oss selv om det er noen andre som vet noe om 
det? Uansett tar det seg bedre ut om du selv tar initiativet, 
enn om du blir konfrontert av andre eller en sjef. 

Hva skjer så?
Hvordan sakene blir behandlet vil avhenge av hvem du 
varsler til, sakens innhold. Holdningen er at begge 
parter skal ivaretas, og at det søkes løsninger tilpasset 
nivået. 
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Dyktige guider orienterte om Flysamlingens historie og de utstilte flyene.

Norges første fly – Start.  Innkjøpt fra Tyskland i 1912 for kr. 35.000,- etter initiativ fra en gjeng unge marineoffiserer i Horten.

Norges første offisielle pilot, Hans Fleischer Dons, i tidsriktig antrekk.

Deltakerne fikk høre interessante og spennende historier fra bruken av transportflyet Lockheed 
Lodestar under den 2. verdenskrig.  12 norske fly av denne typen ble benyttet på ruten mellom 
Stockholm og Skottland, og fraktet til sammen over 2700 nordmenn som flyktet til Storbritannia i 
krigsårene. 5 av flyene ble mistet i ulykker med tap av mange menneskeliv.
Etter krigen og frem til 1950 utgjorde flytypen grunnstammen i Luftforsvarets transporttjeneste.

Lukt av olje og maskindeler vekket interessen 
hos Kay Grøtta og flere av ES-gjestene.  Her 
under grunnleggende opplæring i prinsippene 
for jetmotorens virkemåte.
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ES kompetansedager 

Samling på Gardermoen  
11-12. januar
De siste par årene har vi invitert alle 
ansatte til en to-dagers samling for å 
kunne gi aktuell informasjon om status 
og utsikter, og ikke minst for å kunne 
møte flest mulig av våre kollegaer til 
dialog og hyggelig samvær.

I januar 2016 møttes vi på Klækken og 
i mars 2017 på Gardermoen.  
Erfaringene fra disse samlingene var 
positive, og det ble derfor besluttet å 
gjennomføre en ny samling i januar i 
år.  Samlingen ble som i fjor avholdt på 
hotell Comfort Runway ved 
Gardermoen.

Det ligger mye arbeid bak 
forberedelsene til en slik samling, og i 
en virksomhet som ES passer det 
sjelden eller aldri å stoppe alle 
prosjektene i to dager.
Det er kostbart, og det skaper 
praktiske utfordringer for mange av 
våre prosjekter og for våre kunder.  
Allikevel gjør vi det fordi vi mener det 
både er nyttig og hyggelig å få til en 
samling med flest mulig av de ansatte.

På årets samling valgte vi i tillegg til 
den mer generelle informasjonsbiten 
også å inkludere noen kurs- og 
kompetanserelaterte tema.  Derav 
navnet ES kompetansedager.

 

På agendaen sto bl.a.
•  Respekt for gass: En presentasjon   
fra AGA om sikkerhet knyttet til   
 arbeid med gass
•  C02 – Vår felles utfordring: En   
 tankevekkende og tidsaktuell   
 presentasjon av Mathias Midbøe,   
 tidligere miljøambassadør for   
 Miljødirektoratet, om de lokale og   
 globale miljøutfordringer vi står   
 overfor 
•  Dokumentert opplæring –   
 Avdelingsvis oppdatering og   
 statusoversikt for aktuelle områder  
 der det er krav til dokumentert   
 opplæring
•  Førstehjelpskurs i regi av Norsk   
 Folkehjelp

På dag 2 inviterte hovedtillitsvalgt i ES, 
Alexander Stenholt, til en times 
samling for medlemmer i ES-Klubben 
og for de som vurderer å bli 
Klubbmedlemmer.   Se egen artikkel 
om dette i denne utgaven av ES-
Posten.

Før middag på torsdagskvelden sto et 
historisk-kulturelt tema på 
programmet, og deltakerne gikk i 
samlet tropp på fint vinterføre til 
Flysamlingen som er lokalisert like i 
nærheten av hotellet der vi hadde 
samlingen.

Forsvarets Flysamling Gardermoen er 
Forsvarets Museer sitt magasin for fly 
som ikke får plass i hovedutstillingen i 

Bodø.  Magasinet er en erstatning for 
den gamle museumshangaren som 
måtte rives da Oslo Lufthavn ble 
bygget på 90-tallet. Bygget huser i dag 
ca. 32 fly av forskjellige størrelser og 
alder, fra Norges første fly «Start» til 
Hercules 953 «Tor» som er det siste 
tilskuddet til samlingen.

Flysamlingen er et stort bygg på nesten 
10.000 kvadratmeter, og er formet 
som en hestesko. Forsvarets Museer 
eier bygget og flyene. Bygget har en 
egen klimakontrollert sone der de 
eldste flyene i samlingen, blant annet 
Norges første fly, «Start», er lagret.

Videre er det bl.a. to store tyske fly 
med historie fra invasjonen i Norge, en 
Heinkel He 111 og en Junkers Ju 52.  
De tyske flyene er restaurert og 
fremstilt som de var under overfallet på 
Norge i 1940.
Verdens eneste gjenlevende eksemplar 
av sjøflyet Northrop N3 PB som den 
norske 330 skvadronen brukte fra 
baser på Island under krigen er også 
utstilt. 

Vi fikk se en Lockheed Lodestar, en 
flytype benyttet på Stockholmsruten 
under 2. verdenskrig.  En Spitfire og et 
stort antall fly fra etterkrigshistorien til 
Luftforsvaret er også blant flyene som 
er utstilt.

Av Hallvard Sindre
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NYTT FRA 
AVDELINGENE

Etter en unormal vinter med veldig 
mye snø og kaldt vær, får vi tro at 
etter påske er vinteren over, og at 
snøen smelter og vi får en fin vår og 
etter hvert sommer. 

HMS
Vi får fortsatt for få RUH-rapporter, 
og har ikke noen god forklaring på 
årsaken til dette. 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 
sikkerhetsarbeid.

MANNSKAP
Vår nye kalkulatør Unn B. Skare 
begynte hos oss i uke 2 og dere 
hilste alle på henne på samlingen på 
Gardermoen. Hun har kommet godt 
i gang og lært seg vårt 
kalkulasjonsverktøy MAP, men det er 
fortsatt mye å lære og ikke minst må 
hun få tid til å komme seg ut på 

byggeplasser for å bli kjent med vårt 
fag. Benytter anledningen til å ønske 
henne velkommen og lykke til 
videre.
Utover dette er det ikke kommet inn 
noen nye ansikter på F etter nyttår. 
Men slik ordresituasjonen har vært, 
har det ikke vært en like enkel sak å 
gå til ansettelse av nytt mannskap.

ØKONOMI OG ORDRERESERVE
Etter flere år med veldig mye jobb 
og til dels ekstrem ordre- og 
arbeidssituasjon, skjedde det en 
endring på dette i slutten av 2017. 
Det var tydelig at for eksempel 
usikkerheten i fremtidige boligpriser, 
gjorde at det ble færre forespørsler 
som kom og nye prosjekter starter 
opp. Dette har bedret seg noe den 
siste tiden, men tendensen har vært 
at prosjektene har blitt mindre og 
det er lengre mellom prosjekter over 
10 millioner.
Vi har i de siste årene hatt mange 
store kontrakter, slik som UFP01, 

Bommestad Sky, E16 Vøyenenga-
Rud, B1 Tomtebrygga og sist 
Harbitzalleen i fjor. I mangel på 
jobber av denne størrelse i «bunn» 
og i tillegg for lite andre jobber, har 
vi i 1. kvartal i år hatt for mye 
lediggang og mannskap på 
hjemmelønn. Dette er en krevende 
og lite tilfredsstillende situasjon for 
alle og vi får tro at denne perioden 
er over nå. I forbindelse med 
kvartalsgjennomgang og 
rapportering de siste uker, har vi nå 
sett på pågående prosjekter, 
ordrereserve og hva vi kan forvente 
av omsetning i 2018, og 
konklusjonen er at det skal mye til 
for å komme i nærheten av de tall vi 
har hatt de senere år.

Benytter anledningen til å takke alle 
for flott innsats, og ønsker alle GOD 
PÅSKE!.

John Petter Holtmon
Avdelingsleder

Fundamenteringsavdelingen
Harbitzalleen
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I 2017 omsatte B-avdelingen for ca 
75 mill med et tilnærmet nullresultat 
for avdelingen og med et negativt 
fullfordelt resultat på ca - 2,5 mill. 
Jeg har tidligere omtalt at vi er nødt 
til å snu denne trenden skal vi 
overleve. Men nå føler jeg at det er 
en ny positiv giv i hele avdelingen, 
slik at jeg har god tro på at 2018 vil 
bli vesentlig bedre resultatmessig.

For 2018 går vi for omtrent den 
samme omsetningen som vi hadde i 
2017. Og i skrivende stund, 15. 
mars, har vi inndekket ca 40 mill. Så 
vi har en utfordring med å få dekket 
inn det resterende. Men vi har 
mange og store tilbud ute som vi 
har stor tro på. Nå gjelder det bare å 
få landet dem og få de inn i 
porteføljen.

På kjerneboring og styrt boring har 
vi ganske stor aktivitet for tiden. 
Kjerneborerne holder blant annet på 
med grunnundersøkelser for den 
framtidige Fornebubanen og boring 
i betongfundamenter for en bro i 
Sandnes. I tillegg er de i startfasen 
for et prosjekt på Tolga. Styrt boring 
har i den siste tiden vunnet to 
totalentreprisekontrakter. En for 
Tønsberg Kommune og en for 
Stjørdal Kommune. I tillegg har de 
flere andre prosjekter her på 
Østlandet. Sjaktborerne holder for 
det meste av tiden på med et 
prosjekt på Mongstad. Her skal det 
settes betongplugger mellom 
oljekavernene, et spennende og 
krevende prosjekt. Men vi jobber 
med å fylle på med flere sjakter i 
tiden framover.

Vi har i den senere tid hatt et langt 
høyere sykefravær enn hva som har 
vært vanlig for B-avdelingen. Men 
det skyldes i hovedsak at vi har hatt 
4 langtidssykemeldte. En av disse 
skyldes dessverre skade på jobb, 
mens de andre er relatert til andre 
ting. Men alle sammen har ytret et 
stort ønske om å snart komme 
tilbake i arbeid, så vi ønsker dere 
velkommen tilbake så snart dere er i 
stand til det. Dere er savnet!

Vi har også hatt et større fokus på 
RUH, Rapportering av Uønskede 
Hendelser. Dette har tidligere vært 
alt for lavt. Skal vi ha noen mulighet 
til å ta lærdom av uønskede 
hendelser er vi nødt til å vite om 
dem. Vi skal alle sammen bidra til at 
vi har en sikker og trygg 
arbeidsplass, derfor er denne 
rapporteringen særdeles viktig. Vi 
har satt et mål om 60 RUH for 
B-avdelingen i 2018, og det skal vi 
nå!

På samlingen på Gardermoen hadde 
vi en god gjennomgang av 
medarbeiderundersøkelsen Your 
Voice som vi hadde i fjor. Resultatet 
for B-avdelingen samlet var ganske 
bra. Men resultatene viste allikevel 
at vi har ting som vi må jobbe videre 
med. Og en ting vi har tatt tak i er 
«Involverende Planlegging». Før 
oppstarten av alle større prosjekt har 
vi nå en grundig gjennomgang av 
prosjektet med alle involverte. På 
denne måten vet alle hvilke plikter vi 
som leverandør har og hvilke plikter 
oppdragsgiveren har. Dette håper 
jeg også vil også bidra til at alle får 
et større eierskap til prosjektene. Til 
syvende og sist er jeg sikker på at 

det også vil bidra til en bedre og 
sunnere økonomi i prosjektene. På 
samlingen på Gardermoen kom det 
også et ønske om en form for 
debrief etter at prosjektet var ferdig. 
Dette syns jeg var et såpass godt 
forslag at vi tar det med inn som en 
fast praksis for de større prosjektene. 
Det er like viktig å gjennomgå de 
prosjektene som gikk godt som de 
som ikke gikk fullt så godt. Denne 
lærdommen skal vi bygge videre på 
og ta med oss inn i fremtidige 
prosjekt.

Nå skal vi snart i gang med en 
tilsvarende undersøkelse, og jeg er 
spent på om de tiltakene vi har satt i 
gang vil vise noen forskjell i 
resultatene. 

På utstyrssiden er vi relativt godt 
skodd for å møte den etterspørselen 
som er i markedet. Indau 120 er 
snart ferdig oppgradert og klar for 
nye oppdrag. Rhino 600 drar snart 
tilbake til Finland for en mer eller 
mindre totalrenovering. Den 
kommer nærmest til å framstå som 
en ny rigg når den er ferdig. Ellers så 
skal det i år investeres i to 
spylecontainere for lettere 
uttransport av borkaks i flate hull. 
Disse to er satt i bestilling. I tillegg 
skal det også investeres i en ny gyro 
for peiling av borehull.

Til sist vil jeg ønske dere alle en riktig 
God Påske. Kos dere med familie og 
venner. Det er dere vel fortjent!

Med vennlig hilsen

Hans Reinert Flaten
Avdelingsleder  
B-avdelingen

Boreavdelingens  
påskehilsen
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Påsken står for døren og vi har nå 
hatt kontor og lager på Berger i et 
drøyt år. Tiden går fort, det er det 
igjen tvil om. Vi har gjennomført en 
samling for hele E-Service på 
Gardermoen der vi blant annet gikk 
nøye gjennom 
medarbeiderundersøkelsen som ble 
gjort i 2017.
I tillegg fikk vi gått gjennom en del 
praktiske ting på avdelingen samt 
gått gjennom 2017 og utsiktene for 
2018.  Digitalisering er også et punkt 
som ble tatt opp og vi demonstrerte 
et skjema og opplegg som er laget 
via Formworks som gjør at nesten all 
rapportering skjer direkte etter hver 
sprøyting via I-Pad. Vi tester i disse 
dager ut løsningen på Nedre Otta og 
forhåpentligvis er vi klare til å startet 
med dette på andre anlegg i løpet av 
året. Denne felles samlingen kommer 
vi til å kjøre hvert år fremover 
omtrent på samme tid.

HMS
2017 var et dårlig år for vår avdeling 
når det gjelder RUH-rapportering, 
men vi har sett en bedring nå i 
starten av 2018. Husk at det ikke må 
være en hendelse for å rapportere, 
også tilløp til hendelser skal 
rapporteres. Nettopp for å unngå at 
hendelser skjer.
Fokuset fremover vil være 
kommunikasjonsmuligheter frem på 
stuff enten via vanlig tlf eller via wifi i 

tunnelen slik at både sikkerhet vil bli 
bedre og de praktiske utfordringene 
vi har på stuff vil bli enklere å løse. 
Dette henger jo litt sammen med 
punktet over når det gjelder 
digitalisering.

MASKINPARK
Den nye sprøyteriggen Oksen har 
vært gjennom ilddåpen og sprøytet 
ca 3000 m3 ettersikring på Ulriken. 
Noen småfeil er det jo alltid med nytt 
utstyr men alt i alt så har riggen 
fungert godt. Riggen er nå klar for 
siste rest av ettersikring i Ulriken og 
oppstart av PE-sprøyting etterpå.
Det vil bli investert i en ny 
«kraftverks-rigg», type Potenza,  i 
løpet av 2018. Hvilken leverandør vi 
velger er ikke klart enda.
Roger Buvald har sagt opp sin stilling 
i E-Service og vi får en utfordring 
med å finne en arvtager etter han. 
Slik det ser ut nå så kommer vi til å 
søke etter en mann som blir ansatt 
på S-avdelingen for å serve utstyret 
vårt. Dersom noen av dere har noen 
kandidater til jobben som dere 
mener vi bør ta kontakt med så gi 
gjerne en lyd.

ØKONOMI/ORDRESITUASJON
I 2017 havnet vi på en omsetning på 
ca 118 mill, en grei stigning i forhold 
til i fjor. Ordreboka for 2018 er i ferd 
med å fylles opp. Vi har hatt en hard 
vinter med mye kulde, noe som har 

gitt oss noen utfordringer med 
oppstart på enkelte anlegg og 
selvfølgelig nesten ingen småjobber 
når det er så kaldt.
Vi har nå startet opp på Helgeland 
Sør og Fv17 Strømnes Sprova. Som 
nevnt over så er vi snart ferdig med 
ettersikring Ulriken og skal i gang på 
vårparten med PE-sprøyting. Bagn 
– Bjørgo nærmer seg ferdig driving 
og her vil det også bli PE-sprøyting 
etter hvert. Nedre Otta vil gå i hvert 
fall ut året. Det kommer også mye 
både stort og smått å regne på så 
ordresituasjonen ser lys ut for 2018. 
Av de største prosjektene er det 
Rogfast og Nordøyvegen som kan 
nevnes.

PERSONAL
Sondre Hoff Haugen og Anders 
Olsson har sluttet hos oss, vi ønsker 
dem lykke til med nye utfordringer. 
Jan Inge Omland og Jan Rune Haugli 
har startet siden forrige utgivelse av 
ES-Posten. Vi ønsker begge to 
hjertelig velkommen. 

Til slutt er det bare å ønske en riktig 
God Påske til Dere alle. Husk å tenk 
HMS også i fritiden, da tenker jeg 
spesielt på gjengen som reiser på 
påskefjellet sammen!

Hilsen  
Jan-Erik Hetlebakke
Avdelingsleder

S-avdelingen.
Kurt Høgli sikrer spuntrør vegg på Gjøvik. Innsendt av Erik Steinstø
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Arne Wabakken var Entreprenørservice AS sin første 
direktør, og var tilknyttet selskapet fra etableringen i 1962 
til han pensjonerte seg i 1996.

Arne Wabakken ble født på Rjukan.  Han var en 
kunnskapssøkende, nysgjerrig og lærenem gutt.  Han 
utmerket seg tidlig på skolen, og mottok et studiestipend 
som førte ham til Danmark.  24 år gammel ble han 
uteksaminert som sivilingeniør fra Danmarks Tekniske 
Højskole i København i 1953 med fordypning i bl.a. 
statikk og spennarmert betong.

Tidlig i sin karriere arbeidet han flere år i utlandet, og i 
1962 var han leder av spennstålavdelingen i Skandinavisk 
Spændbeton AS i København.  Dette selskapet hadde da 
utført en underentreprise for F. Selmer AS i forbindelse 
med en stor utvidelse av Dalen Portland Cementfabrikk 
AS, nåværende Norcem i Brevik. Wabakken ble i kraft av 
sin stilling invitert på innvielsesfest på fabrikkanlegget i 
september 1962, med etterfølgende middag på hotell Vic 
i Porsgrunn.  I følge Arne ble dette en riktig anleggsfest, 
og sammen med noen av de høye herrer fra F. Selmer var 

han blant dem som holdt ut lengst.  Utover kvelden 
hadde samtalen kommet inn på et nytt norsk spesialfirma 
innen anleggsteknikk, som F. Selmer AS sammen med 
Skånska Cementgjuteriet AB nettopp hadde etablert, og 
der de nå var på jakt etter den rette personen til å lede 
oppbyggingen av selskapet.  Det endte like godt med at 
Arne Wabakken ble tilbudt jobben, og neste dag gikk 
turen til Oslo for nærmere samtaler med direktør Lorentz 
Selmer.  Samme ettermiddag var ansettelsen bestemt, og 
det ble avtalt at Wabakken skulle tiltre sin nye stilling 2. 
januar 1963.

Det var ikke noen liten oppgave han hadde tatt på seg, 
så det sier sitt om hvilket pågangsmot den unge 
ingeniøren på snaut 34 år hadde.  Med systematisk 
arbeid, dyktige kollegaer i sentrale stillinger i selskapet 
og evnen til å spille på lag med et godt nettverk i 
bransjen viser historien at det var et godt valg som ble 
tatt den omtalte septemberkvelden i Porsgrunn i 1962.

Arne Wabakken ledet selskapet i over 21 år fra 1963 til 
1984. Etter at han gikk av som direktør var han fortsatt 
tilknyttet selskapet helt til han pensjonerte seg i 1996.
Deretter var han en velkommen, flittig og svært 
interessert gjest i lokalene på Rud, og var fast deltaker på 
sommerfester, julelunsjer og årsmøter i 
Funksjonærforeningen.

I tillegg til sitt store engasjement for Entreprenørservice 
AS og for anleggsbransjen for øvrig, hadde Arne også 
stor interesse for- og kunnskap om kunst.  Sammen med 
sin kjære Karin hadde han mye av æren for den kunsten 
som opp igjennom årene ble valgt til utsmykning i 
lokalene på Rud.  Da flyttingen fra Rud var vedtatt, og 
planene for flytteprosessen var i gang ga Arne klar 
beskjed om hva vi måtte sørge for å ta vare på av 
kunsten.  Det var derfor helt naturlig at Karin og Arne ble 
engasjert til å velge ut de kunstverkene som skulle følge 
med på flyttelasset til Berger.  Dermed er noe av Arne sitt 
store engasjement for selskapet med videre.

Arne Wabakken ble bisatt fra Bryn Kirke i Bærum 14. 
mars 2018.

Vi lyser fred over hans minne.

ARNE WABAKKEN – 15.01.1929 – 05.03.2018

Entreprenørservice første direktør, 
Arne Wabakken er gått bort
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Avslappende dager etter endt oppdrag i Taj Mahal

I forbindelse med at NCC hadde 
en sjaktborerigg i Kasmir, India de 
hadde boret fast på ca 350m dyp, 
tok de kontakt med E-Service. De 
ønsket å finne borekronen med å 
lage en sjakt fra undersiden. Men 
det usikre var hvor var 
borekronen. Jeg ble satt på 
jobben. Reiste til india med en 
masse måleinstrumenter. Jeg 
husker at jeg betalt overlast på 
flyet på kr 25.000,- til India. 
Tilbake til Norge betalte jeg 

halvparten for den samme vekten. 
Jeg fløy til Jarpur for deretter å 
reise 7 timer med bil opp i fjellene. 
Vi hadde  med væpnet vakt i bilen 
i tillegg til følgebilene foran og 
bak.

Jeg fikk målt inn borekrone etter 
noen dager, men fikk ikke reise 
derfra før etter 28 dager. For å 
komme inn på boligområdet 
måtte vi gjennom 5 porter med 
væpnete vakter, og vi hadde ca 20 

soldater på drillsite som bodde i 
20 fot containere.
Da jeg var der var det et meget 
kraftig jordskjelv og ca 100.000 
mennesker døde i India. 
Jordskjelvet gjorde at borekrone 
løsnet (oppe i Karsmir merket vi 
knapt jordskjelvet, Jeg trodde de 
hadde skutt en salve i tunnelen).
På slutten av oppdraget fikk jeg 
noen fine dager Dehli og i Agra.

Jan Martin Rømo

Historiske glimt:

E-SERVICE PÅ OPPDRAG I INDIA I 2001
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Følgebil med væpnet vakt under transporten 
opp til boreplassen

Historiske glimt:

E-SERVICE PÅ OPPDRAG I INDIA I 2001
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INVOLVERING  
OG HMS

 

 

 

 

Vi lever av å tjene penger på våre tjenesteleveranser. 
Antall meter boret, antall meter tunell som er sikret med 
betong, ant meter med spunt og pel som er slått eller 
boret ned i bakken, og at det vi leverer er levert i 
henhold til avtale.

Alt det andre vi gjør er egentlig for å tilrettelegge for at 
dette skal bli utført så effektivt og sikkert som mulig. 
Hvordan gjennomføringen av jobbene går, bestemmes i 
stor grad av planleggingen og tilretteleggingen.

Vi har noen verktøy til hjelp:

1  Skisser med en punkts leksjoner, prosedyrer og   
 premisser for gjennomføring vedlegges tilbudsbrevene  
 til kunde.
2  7-FORUTSETNINGER som må være oppfylt før 
 mobilisering. Utarbeides i samhandling mellom   
 prosjektleder og et utvalg av medarbeiderne som skal  
 utføre jobben
3  Sjekkliste for oppstartsmøte
4  Vår egen planlegging for gjennomføring av jobben  
 basert på ønsket dato for sluttleveranse, basert på   
 beste praksis og nøkkeltall og hensyntatt sikkerheten.

5  Dagens jobbmøte, gjennomføres hver morgen av   
 arbeidslaget for å skjerpe den praktiske tilretteleggin 
 gen arbeidslaget rår over selv, og avklaringer med de  
 som berøres av vårt arbeid.
6  Sikker Jobb Analyse gjennomfører vi når prosedyrene  
 ikke strekker til, og når ukjente medarbeidere påvirkes  
 av vårt arbeid. 
7  Trimming av disse verktøyene får vi til om vi etter   
 gjennomføringen av prosjekter spør:
 a. Hva gikk bra?
 b. Hva gikk ikke så bra?
 c. Hva gikk dårlig?

Jeg utfordrer til å sende inn RUH når disse verktøy-
ene ikke benyttes i prosjektene!
Vi ønsker at alle disse verktøyene benyttes på alle 
prosjekter. Muligheten til å påvirke gjennomføringen av 
prosjektene øker betydelig, jo tidligere vi involverer oss 
med vår spesialistkunnskap med kunden. Figuren under 
illustrerer dette poenget.  Vi vet at disse tiltakene 
tilrettelegger for god gjennomføring, skaper god dialog 
med kunde og øker sikkerheten til involverte parter. La 
oss i størst mulig grad unngå at vi må si når prosjektet er 
gjennomført: hadde vi bare …
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Mortens overgang til pensjonistenes rekker ble 
markert med en hyggelig middag sammen med 
gode kollegaer på Cafe Engebret. Med seg på 
veien fikk han et litografi med motiv fra fjord og 
fjell, noe som passer godt på veggen hjemme 
hos friluftsentusiasten.

Vår tidligere økonomisjef Morten Berner meldte overgang 
til pensjonistenes rekker 1. mai i år.

Morten kom til ES våren 2005.  Da kom han fra stillingen 
som økonomisjef i ES sitt søsterselskap Skanska Asfalt, 
der han hadde vært ansatt i 10 år.  Han var dermed godt 
kjent med Skanskakonsernets regnskaps- og 
rapporteringsrutiner og hadde allerede et stort nettverk i 
konsernets økonomimiljø før han begynte i ES.

Morten er en strukturert og ryddig mann, noe som 
naturligvis er en forutsetning for å ha en stilling som 
økonomisjef.  Han satte sin ære inn på å ha orden i 
papirene når revisor kom på besøk.  Grunnlaget måtte 
være best mulig, og Morten sørget for en kontinuerlig 
forbedring av prosjektenes- og avdelingenes 
rapporteringsrutiner.  Gjentakende kritiske og gode 
spørsmål fra Morten i interimsgjennomganger og 

resultatsikringsmøter har hatt en god og oppdragende 
effekt på avdelingsledere og prosjektledere.

Morten begynte allerede for et par år siden å tenke at det 
var på tide å sikte seg inn mot pensjonstilværelsen, men 
heldigvis valgte han å vente med det til ES var vel på plass 
i nye lokaler på Berger.  Mortens innsats og hans 
administrative forberedelser i forbindelse med 
flytteprosessen var svært viktig for at ES.

Vi takker Morten for innsatsen, og ønsker ham lykke til i 
pensjonistenes rekker.  Nå får han god anledning til å 
pleie sine friluftsinteresser, og kanskje realisere flere av 
sine ønsker om lange turer både i Norge og i utlandet.  
Han har jo tidligere vist at han ikke er redd for å legge i 
vei på langtur.  Se juli 2016 utgaven av ES-Posten med 
artikkelen om Norge på langs med Morten Berner.

TAKK FOR 
INNSATSEN,  
OG LYKKE TIL 
SOM PENSJONIST
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JUBILEER
Tor Inge Holmvik  15 år 11-02-18 
Esbjørn Vestlund    5 år 07-01-18

RUNDE DAGER
Roger Bringaker  60 år 12/01-18
Bernt Knutsen  50 år 19/01-18
Marcin Szajek  40 år 31-01-18
Rune Rørvik  40 år 06/02-18
Geir A. Kaasin  30 år 26/02-18
Frode Andersen  30 år 24/03-18
Borghild Opstad  25 år 25/01-18

SLUTTET
Trond Valle Bjørnbakk  F-avd  26/10-17
Ove Ivarsson  B-avd 31/10-17
Ulf Lundqvist  B-avd 16/11-17
Igor A. Dusan  F-avd 30/11-17
Ole Martin Samskott B-avd 31/12-17
Terje Klodvik  F-avd 31/12-17
Sondre Hoff Haugen S-avd 31/01-18
Kristian S. Mjaaland F-avd 02/02-18

Entreptrenørservice takker for innsatsen!

2017: NYTT PÅ  
PERSONALSIDEN

FAGFORBUND OG ES-KLUBB
Som i fjor, fikk vi fagarbeidere mulighet til å 
samles på Gardermoen under ES 
kompetansedager den 12.01.18. Da vi er spredt 
på alle kanter av landet i våre fag resten av året er 
dette en fin anledning til å samles så mange som 
mulig og ta opp saker og ting vi trenger å lufte 
felles kun oss imellom. På den tide vi hadde til 
rådighet fikk vi sett på noen saker sammen.

Det arbeides ennå med en løsning rundt 
skatteleggingen av vår trekkfrie diet. Etter at de 
nye reglene trådde i kraft 01.01.18 vil 150kr av vår 
diett bli skattlagt som lønnsinntekt. Denne saken 
kommer jeg tilbake så fort det kommer noe nytt 
fra forbundet.

I et forsøk på å minske avstanden oss imellom og 
samtidig gjøre det lettere for meg som 
hovedtillitsvalgt å få relevant informasjon ut til 
alle, er det nå opprettet en lukket facebook side 
som kun fagarbeidere i ES har tilgang til (ES-klubb/
fagforening). Denne siden skal være et verktøy for 
dere til å dele erfaringer i hverdagen og lettere 
kunne si ifra om hva dere syns det burde vært 
arbeidet med i arbeidshverdagen. Også kommer 
jeg til å legge ut oppslagsverk som lett kan brukes 
av dere i hverdagen hvis dere vil søke informasjon 
selv. Jeg har også et håp om å kunne bruke denne 
siden til å organisere sosiale sammenkomster 
rundt om der vi befinner oss, akkurat hva og når 
dette blir kommer til å komme opp på denne 
siden, så her lønner det seg å bli med!

De sentrale lønnsforhandlingen er i gang, og etter 
at dette er klart setter vi i gang med lokale 
forhandlinger. Da håper jeg at jeg får med meg en 
representant fra hver av våre avdelinger som det 
skal forhandles lokalt. Jeg håper vi i år også kan 
benytte oss av samme type avstemnings system 
som i fjor, og at deltakelses andelen blir bra.

Ta gjerne kontakt med meg hvis det skulle være 
noe dere lurer på, eller føler er uklart i det daglige 
så skal vi sammen finne en løsning på dette. 

Alexander Stenholt

E-service har besluttet å bruke Abax egne tager (se 
over), og ikke de grønne kortene
Disse og noe info.materiell vil bli levert ut over påske.
De som mangler sender i bilen, må kontakte Stig 
Magnor.

ABAX – ELEKTRONISK KJØREBOK
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NYANSATTE

Tommy Johanson 
Wick (26) 
er født i Arna 
(Bergen) og 
oppvokst Bergen/
Trondheim.
Han begynte i 
B-avdeling med 

styrt boring i august 2017. Tommy  
gikk på Arna gymnas i 209 på 
teknisk industriell linje, og i 2010 på 
Ole Vig vg2 tip. Tommy har jobbet 
hos Eksos Norge AS fra 2010 til han 
startet i E-service. Han fikk kjenn-
skap til E-service gjennom Jan og 
Jarl Rømo. Tommy har mange og 
ulike interesser; langrenn, kickbok-
sing, volleyball, cross, downhill 
sykling og mat.

Jan Inge Omland 
(44) 
er fra Kvinesdal 
hvor han også bor 
med kone og 3 
barn på 16, 14 og 
10 år. Han begynte i 
S-avdelingen i 

oktober 2017. Jan Inge har fagbrev 
som anleggsmaskinreperatør, noe 
han jobbet med i 2 år hos Pay & 
Brick (nå Pon). Fra 1996 til han 
startet i E-service i 2017 jobbet han 
offshore. Jan Inge har tidligere 
jobbet en del somre som ekstrahjelp 
på S-avdelingen i slutten av 80/
begynnelsen av 90-tallet. Han er 
sønn av Birger Omland på S-avde-
lingen, så han fikk jobben inn med 
morsmelken. Foruten å følge opp 
sine 3 barn sysler Jan Inge med 
diverse maskiner på hjemmebane.

Lars Eirik Kittelsen 
(18) 
kommer fra Rjukan 
hvor han også bor i 
dag. Han gikk ut av 
Rjukan videregåen-
de skole våren 
2017. Han startet i 

F-avdelingen i oktober 2017. Dette 
er hans første jobb og han har aldri 
vært borti noe tilsvarende tidligere. 
Han trives i en hektisk hverdag hvor 
det er mye nytt å sette seg inn i. 
Kontakten ble knyttet via Jan Fredrik 
Leikanrud. På fritiden er det mekking 
og skruing på biler og mc som 
opptar det meste av hans tid.

Torgeir Heggenes 
(30)  
kommer fra Bø i 
Telemark, men bor 
delvis i Porsgrunn. 
Han startet i 
F-avdelingen i 
oktober 2017.

Han er utdannet tømrer i Lunde. 
Siden gikk han 3 år på Høyskolen i 
Porsgrunn hvor han utdannet seg til 
bygningsingeniør. Han har jobbet i 
Backe-gruppen og Betonmast, til 
sammen 6 år, i Telemark som 
anleggsleder. Kjennskapet til 
E-service fikk han gjennom Tommy 
A. Aafløy og Erik Valen. Han trives 
veldig godt og sier at han burde 
begynt her tidligere. Han trives 
vesentlig bedre med uteaktivitet enn 
kontortilværelsen. På fritiden går det 
i snekring og gamle biler. Han har 
også drevet med konkurranseskyting, 
men har nå trappet dette ned til 
hobbybasis.

Robert Riseberg 
(43) 
født i Askim, men 
bor nå i Eidsberg i 
Østfold. Han 
begynte i B-avde-
lingen i desember 
2017. Robert er gift 

og har 2 barn på 13 og 12 år.
Han har dykkersertifikat fra dykker-
skolen på Nesodden, og har jobbet 
som dykker i mange år, bla i Veidekke 
dykkerteknikk og Grimsrud. Robert 
har tidligere jobbet med Rune Rørvik 
og Petter Kristiansen på prosjekter i 
Sande og Fredrikstad. Han har også 
militær bakgrunn og gikk befalssko-
len på Helgelandsmoen i Hønefoss. 
Lahaugmoen kjenner han fra sin tid 
som troppssjef i Hæren. Robert har 
tidligere vært aktiv skytter i både 
bane- og feltskyting.

Unn Baadstrand 
Skare (55) 
er fra Asker. Hun 
overtok som kalkula-
tør i januar, da Igor 
Dusan sluttet før jul. 
Hun er utdannet 
maskiningeniør fra 

NTH (NTNU) i perioden 1982-1987. 
Unn startet som sveiseingeniør hos 
Nye Stavanger Stål (Nomac) på 
Jørpeland. Da selskapet gikk konkurs 
etter at hun hadde jobbet der i 29 år 
måtte hun se seg om etter en ny 
arbeidsgiver. Valget falt på E-service 
og hun flyttet da tilbake til Oslo-regi-
onen. Hun har nå etablert seg i 
Lillestrøm. Håndarbeid og friluftsliv er 
det som opptar mye av Unns tid 
utenom jobben.

Ezio Kancijanic 
(54) 
som startet i 
B-avdelingen i 
slutten av januar, er 
født i Kroatioa av 
italienske foreldre. 
Da han var 4 år 

flyttet familien til Sverige. Han vokste 
opp i Landskrona. Ezio har en variert 
studietid bak seg. Først utdannet han 
seg til hjelpepleier og jobbet i 16 år 
innen psykiatrien. Han har også 
studert bla. Historie og psykologi. 
Han bor nå i Karlstad hvor han bodd 
siden 1984. Han begynte å jobbe i 
Asera Mining i august 2016 og jobbet 
like bortenfor E-service på E-39Roms-
dalsfjordprosjektet. Jobben der var 
slutt i november 2017. Derfra kjente 
han E-service og Ottar Samskott, og 
veien til oss var kort. Ezio trener på 
helsestudio og løper en del i fritiden.
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Returadresse:
ES-posten
Bølerveien 61
2020 Skedsmokorset

Vår nye sprøyterigg «Oksen» - Mercedes-Benz Hybrid V8 510 hk

god påske!
Ønsker alle en riktig


