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Større delaktighet og involvering fra fagarbeidersiden i 
prosjektforberedelser og prosjektgjennomføring gir resultater. 

Ved flere anledninger, bl.a. på tidligere ES-samlinger og her 
i ES-Posten, har vi diskutert og omtalt temaer knyttet til 
kontinuerlig forbedring av virksomheten.  Gjerne samlet under 
begreper som «LEAN» eller «Trimmet bygging».
Noe av det viktigste i arbeidet med å forbedre vår 
prosjektgjennomføring er at vi lykkes med å involvere dere 
som faktisk skal ut å utføre jobben tidligere. Dvs. at dere er 
best mulig informert om oppdraget, og har fått anledning til 
å bidra med deres kompetanse i planleggingen av jobben før 
produksjonen skal starte opp.
   Dette har det selvsagt vært jobbet godt med tidligere også, 
men på litt ulikt vis, da vi ikke har hatt faste rutiner eller 
en vedtatt praksis for hvordan slik informasjonsutveksling 
skal foregå eller dokumenteres.  Det vil selvsagt være store 
forskjeller avhengig av prosjektstørrelse og type jobb, men 
uansett er det viktig å ha en strukturert og systematisk rutine 
og forholde seg til.  Mange av dere er kjent med, og har 
allerede gjennomført prosjektforberedelser der verktøyet «De 
syv forutsetninger» er benyttet.  Dette har gitt resultater og har 
bidratt til en mer effektiv og lønnsom prosjektgjennomføring, i 
tillegg til et øket engasjement og større motivasjon for å gjøre 
en effektiv jobb.
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Forsidebildet er fra Vassenden i Nordland.
Foto Frode Andersen.

I dette nummeret av 
ES-Posten deler jeg 
derfor Ledersiden med 
Hovedtillitsvalgt Alexander 
Stenholt.  I sitt innlegg 
beskriver han nettopp det 
vi ønsker å oppnå med det 
fokuset vi har hatt på temaet 
involverende planlegning i 
løpet av de siste par årene.
   På ES-samlingen i januar 
vil mye av tiden være viet 
til bl.a. gruppearbeider 
der dere skal få bidra med 
synspunkter og innspill til 
hvordan ES kan utvikle seg 
videre, dvs. hvordan skal vi leve opp til vår visjon Best på våre 
spesialområder?
   Oppsummering av året 2018 og videre utsikter presenteres 
på samlingen på Hellerudsletta 3-4 januar, så her avrunder jeg 
med en takk til alle for innsatsen i året som er gått.  Jeg ønsker 
dere en velfortjent og god juleferie.
Vel møtt på samling 3-4 januar!

Man kan fort få følelsen av at man som fagarbeidere får en 
arbeidsoppgave som det forventes at vi utfører på en gitt 
måte, på samme måte som det har blitt gjort før, og at dette er 
eneste måte å gjøre det på. Men dette er ikke helt riktig i ES!
   Tenk deg om du hadde fått vært med å legge opp din egen 
arbeidsdag, og får muligheten til å utføre arbeidsoppgavene 
på en måte som du selv har vært med å planlegge, på det du 
mener er en mest mulig konstruktiv og effektiv måte. Hadde 
ikke da arbeidsdagen din vært mer forutsigbar og mer givende 
siden du får gjøre arbeidsoppgavene på «din måte»?
   En jobb blir ikke utført av kun deg, kun bas, kun 
anleggsleder eller kun prosjektledelsen. Skal man klare å 
gjennomføre en jobb på best mulig måte så må alle gjøre sin 
del, og i beste fall så gjør alle sin del i samspill med hverandre, 
etter en plan som alle ledd har fått være med å sette opp. 
Dette starter før jobben har startet opp ved at så mange som 
mulig av de involverte i jobben setter seg ned og gjennomfører 
et oppstartsmøte med gjennomgang av jobben og «de syv 
forutsetninger». 
   Ved gjennomgang av «de syv forutsetninger» kan man 
komme med innspill og løsninger til hvordan man tenker at 
en jobb best mulig kan gjennomføres for alle involverte, med 
de resursene man har tilgjengelig, hva som kan dukke opp 
av utfordringer og eventuelt hva som må være på plass før 
en oppstart. Noen vil kanskje si, ‘’ nei, dette har vi jo gjort 
100 ganger før, så her trenger vi ikke gjennomgå dette før 
oppstart’’, men er det noen prosjekter som er helt like? Man 
kommer heller ikke til å klare å forutse alt som kan dukke opp 
av utfordringer, men man slipper i hvert fall å gå i samme fella 
som man har gjort før. Ingen skjemaer er perfekte, og heller 

ikke disse. Men her er muligheten der hele tiden for å legge 
til nye sjekk-punkter som man lærer fra avslutta prosjekter, 
og som må være klart før oppstart av nye prosjekter. Ett slik 
skjema kommer aldri til å inneholde for mange punkter!
   Det er nå krav i ES til at alle prosjekter større enn en halv 
million skal ha gjennomgått ‘’de syv forutsetninger’’ før 
oppstart, og dette må vi som fagarbeidere også passe på at 
blir gjennomført. Helst før vi i det hele tatt begynner å pakke 
til prosjekter som vi skal i gang med. For hvordan skal vi vite 
hva man skal ha med av utstyr og deler uten å hvite hva som 
faktisk skal utføres og hva vi kan forvente av utfordringer?
   Innenfor faget kjerneboring er vi godt i gang med å benytte 
oss av dette skjemaet.  Dette har ført til at vi nå møter godt 
forberedt på hvert ett prosjekt og slipper å bli tatt på senga 
fordi vi ikke har forutsett spesielle situasjoner. For nå vet vi 
hva vi skal gjøre i henhold til kontrakten når vi har startet opp 
jobben. Den lille tiden det tar å gjennomgå dette skjema før 
oppstart av nytt prosjekt har vi tjent inn før vi har startet opp 
prosjektet siden hver enkelt vet hva de skal gjøre før oppstart 
og hva man må forberede seg til.
   Bruk dette og flere av hjelpemidlene vi har tilgang til. Hvis 
hver enkelt tar initiativ, kommer med innspill og engasjerer 
seg i dette, vil om ikke lenge dette være en selvfølge å 
gjennomføre før hver enkelt jobb, og hjelpe oss til å møte 
arbeidshverdagen vår enda bedre forberedt.

Takk for innsatsen i året som er gått.  Ønsker alle en riktig god 
jul.  Vi sees på ES-samling 3-4 januar 2019.

Alexander Stenholt

Best på våre spesialområder LEDER

Hallvard Sindre
Adm. direktør

Bli med og skap din EGEN arbeidsdag

David Borg og Torgeir Heggenes sikrer spunt på Attivo, Sandvika.
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Velfortjent heder  
til fjellsprengerfolket tunnelen sto ferdig i februar i 1993. 

Det var bransjens virksomheter og 
arbeidere som gjorde mesteparten av 
denne jobben på dugnad – og det 
var også bransjen selv som stilte med 
maskiner og utstyr som kunne stilles 
ut i og rundt museet. 

Deretter pågikk det et lengre tids 
arbeid med å få alle installasjoner og 
detaljer rundt museet på plass, og i 
denne perioden ble Fjellsprengnings-
museet en avdeling innen Vegmuse-
et, med Statens vegvesen som eier. 
Norsk fjellsprengningsmuseum kunne 
åpne dørene 19. juni 2004. Deretter 
måtte man selvsagt få på plass en 
god driftsmodell - noe man klarte å 
få til i samarbeid med Vegmuseet like 
inntil.

Men bransjeinnsatsen rundt 
museets utvikling stoppet på ingen 
måte opp etter åpningen av anleg-
get. En stor gruppe mennesker i 
bransjen har fortsatt arbeidet med å 
utvikle museet – der stadig nye 
elementer har kommet til. Etter hvert 
er det også blitt gjennomført diverse 
vedlikeholdsarbeid – og museet 
fremstår nå bedre og mer interessant 
– og ikke minst mer komplett, enn 
noensinne. Gledelig er det selvsagt 
også at stadig flere velger å besøke 
museet. Hvert eneste år samler 
museet tusenvis av besøkende, og de 
kommer fra både Norge og store 
deler av verden. Flere av bransjens 
aktører bruker også museet til ulike 
samlinger - noe enda flere også 
burde se nytten av.

Det er derfor uten tvil en meget 
velfortjent pris museet kunne motta 
denne uken. Prisen gikk til museet, 
men det er selvsagt alle ildsjelene 
rundt museet som skal ha æren for 
denne utmerkelsen. Og for de som 
ennå ikke har besøkt museet – ta 
turen – det er vel verdt et besøk.

Tidligere i høst vant Norsk 
Fjellsprengningsmuseum 
en internasjonal pris for 
innovativ bruk av bergrom.  

En fin oppmerksomhet for det norsk 
tunnel- og fjellsprengingsmiljøet.  
Dette er også litt stas for ES som er 
aktivt støttemedlem for museet, og 
som også har bidratt med arbeidsinn-
sats og utstyr til utstillingen.

I den anledning har vi lånt en 
artikkel som ble publisert på bygg.no 
den 9. november i år:

Norsk fjellsprengningsmuseum 
åpnet dørene på Hunderfossen, like 
inntil Norsk vegmuseum, tilbake i 
2004. Denne uken hentet museet 

hjem «Innovative Underground Space 
Concept of the year»-prisen under 
årets store happening i den interna-
sjonale tunnelbransjen, ITA Tunne-
ling-awards. 

Denne prisen henger høyt i det 
internasjonale fjellsprengermiljøet 
– og det er ikke rart den norske 
delegasjonen som var på plass på 
arrangementet i Chuzhou-Nanjing i 
Kina denne uken jublet da de kunne 
motta prisen. 

Prisen er mer enn fortjent. Det er 
lagt ned en enorm innsats gjennom 
etableringen og utviklingen av 
museet gjennom flere tiår. Dette 
museet hadde aldri blitt realisert 
hadde det ikke vært for en rekke 
ildsjeler som har stått på i årevis for 
museets og stedets utvikling. Prisen 

er dermed en stor anerkjennelse for 
denne innsatsen som er gjort av alle 
disse bransjefolkene gjennom så 
mange år.

Planen for å bygge opp et fjell-
sprengningsmuseum startet langt 
tilbake i tid – og en stor kjerne 
ildsjeler måtte bruke mye tid og 
kunnskap for å klare å realisere 
planene. Ikke minst måtte man få på 
plass en finansiering. Drømmen ble til 
en plan tidlig i 1990-årene. Den 
første formelle milepæl ble stiftel-
sesmøtet for Norsk fjellsprengnings-
museum 31. august 1992. Med god 
støtte fra en rekke av bransjens 
virksomheter og andre institusjoner 
klarte man å skrape sammen nok 
penger til å få realisert planene. Og 
selve utbyggingen gikk raskt og 

Museet består i dag i hovedsak av en tunnel og berghall på 240 meter som forteller en unik fjellsprengningshistorie, samt brakkerigger og et 
uteområde med flere store maskiner. Foto Johannes Hope.

Fra venstre tidligere maskinsjef i ES 
Andreas Lien, tidligere maskinsjef i 
Skanska, og styremedlem i muse-

et, Jarle Gausen og Ola-Per Lotten 
fra Vegmuseet under arbeidet med 

montering av ES borekrone inne i 
museumstunnelen.
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Ny garderobe i inngangen til 
kontorene våre på Berger

BILLED-
GALLERIET

Birger Omland sprøyter. Testing av lavkarbon sprøytebetong  
ved E18-Larvik. Foto: Erik Steinstø.

Ørjan Ausland i aksjon i Bjørndalen. Foto Tor Håvar Ausland.

Frigård sveiser på Berger. Foto Tor Håvar Ausland. Frode Skoglund utfører brannsikring på Bagn-Bjørgo. Foto: Erik Steinstø.Bytte av cutter på Østerbø kraftverk. Innsendt av Harald Solheim.

Kurt Høgli spruter i spuntgropen på PA6 (Sagdalen). Foto Erik Steinstø.

BILLED- 
GALLERIET
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BILLED-
GALLERIET

Rørvegg i Kongensgate 21, Oslo. Torgeir Heggenes og David Borg. Fra Trofors – Diamec U4 på platting for pillarboring. Foto Alexander Stenholt. 

Kurt Høgli sikrer høyspentkabel ved påkjøringsrampe på E18 i Asker. Foto: Erik Steinstø.Fra Byrudberga - Fv33. Foto: Vidar Lysne.

Torgeir kapper spunt i Sandvika.

BILLED- 
GALLERIET
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Spesialist i bunn og grunn
Tuftet på mer enn 55 års erfaring, 
spesialtilpasset maskinpark og 
dyktige ansatte, kan Entreprenør-
service AS påta seg selv de mest 
komplekse oppdrag innen boring, 
fundamentering og sprøytebe-
tong. Det har gitt dem en leden-
de posisjoni det norske markedet.

Entreprenørservice er et heleid 
datterselskap av Skanska Norge AS, 
og er samlokalisert med Skanskas 
anleggsverksted i nytt bygg på 
Berger i Skedsmo.

– Her ligger vi sentralt til og trives 
svært godt, sier administrerende 
direktør Hallvard Sindre.

Selskapet har i overkant av 100 
ansatte og aktiviteten er høy, med 
en forventet omsetning på rundt 

400 millioner kroner i 2018.

– Vi ønsker å være det beste 
alternativet innenfor våre fagområ-
der, og har styrke og kompetanse til 
å påta oss selv de mest komplekse 
oppdrag. Det har gjort oss til en 
foretrukket aktør å samarbeide med 
både for profesjonelle og offentlige 
utbyggere landet over. Ved at vi 
kommer tidlig inn i prosjektene, kan 
vi påvirke til at de mest optimale 
løsningene blir benyttet. På den
måten utgjør vi en vesentlig verdi for 
våre oppdragsgivere, sier Sindre.

BORING
Avansert boreteknikk har alltid vært 
én av grunnpilarene i selskapets 
virksomhet, og selskapet er meget 
godt rustet til å imøtekomme 
strenge krav og vekslende forhold i 

alle typer berg og løsmasser. 
Gjennom utvikling av ulike metoder, 
dekker de hele markedets behov for 
spesialboringer.

Boreprogrammet omfatter blant 
annet:
• Sjaktboring i berg med hull- 
 diameter fra 250 mm–3 100 mm.  
 Hullengder opp mot 650 meter.   
 Oppdrag hovedsakelig innen   
 vannkraft, vann og avløp
• Retningsstyrt boring og måle- 
 teknikk
• Boring for kabler, vann og avløp   
 med og uten utforing
• Kjerneboring, styrt kjerneboring   
 for geologiske grunnundersøkelser  
 i berg. Kan bore til 2 000 meter,   
 avhengig av diameter og hullbane.
•  Styrt boring i løsmasser. Boring av  
 styrbart pilothull, deretter opp- 

Oppdraget i Sagdalen involverer både bore- og fundamenteringsavdelingen til Entreprenørservice. På bildet ser vi fra venstre administrerende 
direktør Hallvard Sindre, avdelingsleder Hans Flaten og prosjektleder Pål Henriksen i tunnelen i fjellet hvor borearbeidene utføres.

Administrerende direktør Hallvard Sindre kan fortelle om stor aktivitet for selskapet, som er 
ledende innen boring, fundamentering og sprøytebetong.

 rømming og trekking av rør i en   
 prosess. Diameter opp til ca. 500   
 mm og lengder opp til ca. 300   
 meter

FUNDAMENTERING
Gjennom nært samarbeid med 
hovedentreprenørene, rådgivende 
ingeniører og forskningsinstitusjoner 
bidrar selskapet til løsninger for en 
hver fundamenteringsutfordring. 
Som en del av Skanska-konsernet er 
Entreprenørservice medlem av 
Skanska Foundations Group. Samlet 
utgjør gruppen en av verdens største 
aktører innen tyngre fundamente-
ring.

SPRØYTEBETONG
Moderne betongteknologi og spesiell 
påføringsteknikk gir sprøytebetong 
ypperlig heft til de fleste underlag. 
Sprøytebetong er velegnet til en 
rekke formål, bl.a.:
•  Sikring av tunneler, bergrom og   
 fjellskjæringer
•  Stabilisering av fyllinger, gamle   
 gråsteinsmurer o.l.
•  Sprøytebetong til brannsikring i   

 tunneler
•  Forsegling av alunskifer eller andre
 problematiske bergarter
•  Reparasjoner av skadet betong

 I de siste årene har Entreprenør- 
 service AS hatt ca. 40 % av   
 sprøytebetongmarkedet i Norge.

Sikrer godt avløp for kommunene
Entreprenørservice er i full sving med boring i Sagdalen i Skedsmo.  
Her skal det etableres avløpspumpeledning.
– Det er ekstra hyggelig med oppdrag i nærområdet, sier prosjektleder  
Pål Henriksen og avdelingsleder boring Hans Flaten.

Skedsmo kommune skal i samarbeid med 
Nittedal kommune og Nedre Romerike 
Avløpsselskap, legge en avløpspumpeledning 
fra Nittedal til Nedre Romerike Avløpsselskap 
IKS sin sidetunnell ved Sagdalen.

TOTALENTREPRISE
Entreprenørservice AS vant anbudet om 
totalentreprisen og prosjektledelsen som 
omhandler den siste strekningen, fra Skjerva-
gapet. Det skal også etableres 3x40 mm 
trekkerør i fjellet i Sagdalen for nødvendig 
sigalføring – som legges i samme borhull. 
Entreprisen har en kostnadsramme på 11,5 
millioner kroner i tillegg til nødvendig spuntar-
beider.
– Det viste seg etter prøveboringene å være 
mer løsmasse og mindre fjell enn oppdragsgi-
verne skisserte, som betinget andre løsninger. 
Vi må blant annet etablere en spuntgrop, hvor 
det er ni meter ned til fjell. I tillegg måtte vi 

utvide den etablerte tunnelen i fjellet noe for å 
få plass til boremaskinen, sier Henriksen og 
Flaten.

I FULL GANG
Nå er utstyret rigget og arbeidene i full gang 
når dette leses. Ved hjelp av trykk og roterende 
borekroner, knuses fjellet centimeter for 
centimeter og skylles ut før det pumpes opp til 
et sedimentering basseng på utsiden. Pilothul-
let bores først, deretter trekkes opprømmings-
krone tilbake. Sjakten vil ha en diameter på 
rundt én meter når den er ferdig. Etter fullført 
boring trekkes pumpeledning (720 mm 
diameter) og trekkerør for signalkabler inn 
gjennom borhullet. Totalt skal det bores 240 
meter og graves en grøft på ca 70 meter innen 
avløpsstrengen kan kompletteres. Oppdraget 
skal være ferdig før jul, og de regner med at 
tidsplanen skal holde, til tross for de ekstra 
utfordringene som har dukket opp.

Gjengitt med tillatelse fra «Næringsliv på Romerike»



12 13

NYTT FRA 
AVDELINGENE

Nå er det snart jul igjen, og det er 
tiden for en oppsummering av 2018 
og gjøre seg opp noen tanker om 
2019.

HMS
Vi har i år hatt dessverre hatt 1 
fraværsskade som skjedde i 
forbindelse med forarbeider til 
montering av stålkjernepeler. 
Personen er fortsatt sykemeldt, men 
det er gode utsikter for at han kan 
komme tilbake i normalt arbeid på 
nyåret. Vi er fortsatt for dårlige til å 
sende inn RUH-er, noe jeg ikke har 
en god forklaring på årsaken til.  Jeg 
oppfordrer alle til å bli bedre til å 
rapportere, da vi lærer og blir bedre 
i vårt sikkerhetsarbeid på den 
måten.

Maskiner og personal
I år det kun investert i en borerigg 
m/tilhørende graver som vi fikk 
tidligere i høst. Vi har fått prøvd 
utstyret på noen oppdrag, og så 
langt ser det lovende ut.
På fagarbeidersiden har dessverre 
flere i år valgt å slutte, eller blitt 
overført til andre avdelinger. Dette 
betyr at vi må rekruttere nye. 
Tidligere kom det inn flere generelle 

jobbsøknader, men nå er det lenge 
mellom hver søknad. Dersom det er 
noen som kjenner noen som kan 
tenke seg jobb hos oss, må de ta 
kontakt eller sende inn en søknad så 
skal vi vurdere de.

Økonomi
Etter flere år der vi har hatt mer enn 
nok å gjøre, vil i år ende på en 
omsetning i overkant av 150 
millioner. Med samme faste 
kostnader som tidligere år, vil ikke 
resultatet bli tilfredsstillende. Det 
som har manglet i år, er noen større 
jobber med lang varighet. Her har vi 
de siste årene hatt flere jobber for 
Skanska og andre som har bidratt 
bra. I år har det kun vært to 
prosjekter over 10 millioner noe man 
er avhengig av for å få høy 
omsetning. Omsetning er jo ikke et 
mål i seg selv, da det jo er 
resultatene vi blir målt på.
Med masse mindre oppdrag og 
vanskelig med kontinuitet mellom 
jobbene, har det dessverre i år blitt 
for mye hjemmelønn og lediggang 
på Berger, noe som er lite 
tilfredsstillende.

Ordrereserve og utsikter for 2019

Ved kun å se på vår ordrereserve ser 
det inngangen til 2019 bedre enn 
det gjorde på samme tid i fjor. Av 
prosjekter som fortsetter har vi 
jobben på Mills, Tvetenveien, 
Frogner ishall, Husøy havn, 
Ruseløkkveien og Attivo Bolig. I 
tillegg har vi fått en betongpelejobb 
i Ås som starter i løpet av januar. 
Utover dette leveres det stadig nye 
tilbud, så vi må tro at vi neste år får 
mer jevn sysselsetting til maskiner og 
mannskap.

2019 starter med samling på Moxy 
hotell, Hellerudsletta. Her vil det bli 
rikelig tid til diskusjon, og dersom 
det er noe spesielt som ønskes tatt 
opp må det sies ifra.
Jeg benytter anledningen til å takke 
alle sammen for flott innsats i 2018, 
og ønsker alle en GOD JUL OG 
GODT NYTTÅR!

John Petter Holtmon
Avdelingsleder

Fundamenteringsavdelingen

Året 2018 kommer til å gå inn i 
historiebøkene til B-avdelingen som 
det beste året i historien, både med 
tanke på omsetning og resultat. I 
skrivende stund holder vi på med å 
sikre resultatene for året slik at de 
endelige tallene ikke er helt klare 
enda. Men disse tallene har ikke 
kommet av seg selv. Det ligger mye 
hardt arbeid bak, -fra alle sammen i 
hele avdelingen. Så tusen takk for 
en kjempeinnsats. Vi ser at det 
nytter! Jobben videre blir å sikre at 
denne trenden fortsetter også inn i 
årene som kommer.

Noe av årsaken til resultatet er at vi i 
år har tatt på oss flere 
totalentrepriser enn hva vi tidligere 
har gjort. Dette har vært relativt 
upløyd mark når vi tidligere stort sett 
har vært underentreprenører til 
andre entreprenører. Men 
erfaringene har vært gode, og 
trenden er vel at det vil komme 
mange flere i tiden som kommer. 
Byggherrene sier at de ønsker at de 
som kan faget skal ha ansvaret for 
prosjektene fra A til Å, alt fra 
prosjektering til ferdig utførelse. De 
mener dermed at de sikrer seg et 
sluttprodukt med et bedre resultat 
og en bedre og mer forutsigbar 
økonomi enn hva de ville ha gjort 
med vanlige enhetspriskontrakter, 
og hvor det er naturlig at 
boreentreprenøren er 
underentreprenør. 

Når vi nå ser tilbake på 2018 så har 
det vært et hektisk år for alle 
boreteknikkene vi disponerer. 
Ordrebøkene har stort sett vært fulle 
gjennom hele året. Men når vi snur 
hodet og ser framover og inn i 
2019, ser vi at vi har en jobb å gjøre 
med tanke på ordrereserven. Våre 
horisonter har alltid vært korte, men 
det jobbes kontinuerlig på flere 
fronter så jeg er trygg på at vi skal 
gå framtiden like lyst i møte. Jeg vil 
informere nærmere om dette og 
annet på samlingen vi skal ha den 3. 
og 4 januar 2019.

Vi har nettopp boret ferdig sjakten 
for Vassenden Kraftverk. Og den 

første sjakten på Østerbø Kraftverk 
håper vi skal være ferdig til jul. 
Sjakten på PA6 er også nettopp 
boret ferdig og det gjenstår nå 
arbeider med å få inn røret og ellers 
avsluttende arbeider.

På kjerneboring er vi nettopp ferdig 
ved Tjeldsund, men rammeavtalen 
for Oslo VAV vil fortsette inn i 2019.
Den styrte boringen skal en tur til 
Rissa på Fosen i begynnelsen av året, 
ellers er det blitt vanlig at disse har 
flere prosjekter gående i vårt 
nærområde.

Som dere vel kjenner til er vi i 
dialog med Norsk Grønnkraft 
Utbygging (NGKU) om et samarbeid 
med dem om bistand med drift- og 
logistikktjenester for deres planlagte 
tunnelboremaskin (TBM).

De har satt en 2,8 m TBM i 
bestilling, og slik planene ser ut nå 
skal produksjonen starte opp på det 
første prosjektet, Salvasskardelva 
Kraftverk i Bardu, våren 2019.  Her 
skal det bores en 2,7 km lang 
tunnel.  Videre har NGKU to andre 
prosjekter som er ferdig planlagt for 
oppstart, så totalt er det klart for 10 
km boring.  Formell avtale med 
NGKU er ikke helt på plass ennå, 
men vi er enige om at ES skal starte 
prosessen med rekruttering av 
mannskap for disse oppdragene.  Vi 
har kontakt med to erfarne TBM 
produksjonsledere som skal være 
med å sette sammen team av 
erfarne TBM-mannskap.

Til tross for den høye aktiviteten har 
vi også hatt et år med lite alvorlige 
hendelser. Jeg føler at vi har et godt 
fokus på HMS. På samlingen på 
Gardermoen i begynnelsen av året 
satte jeg et mål om at vi skulle levere 
minst 60 RUHer i løpet av 2018, og 
det har vi klart med god margin. 
Totalt ble det levert inn 122 RUHer 
fra B-avdelingen og 260 totalt for 
Entreprenørservice. Nå skal man ikke 
rapportere for rapporteringens skyld. 
Det har ingen hensikt. Men det er 
viktig å bli klar over de hendelsene 
som virkelig skjer slik at man kan få 
satt inn tiltak mot nye hendelser. De 
aller fleste hendelsene blir løst av 
dere som er på prosjektene, naturlig 
nok. De mer alvorlige hendelsene 
setter i gang et større apparat. Noen 
føler kanskje at det tar litt lang tid 
før ting skjer, men jeg kan forsikre 
om at det jobbes kontinuerlig for at 
alle skal ha en sikker og trygg 
arbeidsplass. Det vil alltid være vårt 
mål om at alle skal komme hjem i 
samme forfatning som når de forlot.

Da vil jeg igjen takke alle sammen 
for et strålende godt år, og ønske 
alle sammen med familier en riktig 
GOD JUL!

Med vennlig hilsen

Hans Reinert Flaten
Avdelingsleder  
B-avdelingen

Boreavdelingen   

Jan Fredrik og Presmek borer ischebeck stag i Sandvika.

Robert Klich. Foto: Vidar Lysne.
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Nå er det innspurt frem mot jul  
og vi har det særdeles travelt på 
avdelingen. Vi har fått Facebook-
siden vår greit på beina. Det er bare 
å sende bilder fra anleggene til Erik 
så legger vi ut. Våre anlegg på 
Ulriken og Bagn produserer på 
høygir. I og med at det har vært mer 
sykdom enn normalt så har alle 
måttet stå på litt ekstra, jeg setter 
stor pris på den innsatsen hver og en 
av dere har lagt ned. Vi ser nok frem 
til juleferie alle mann nå

HMS
Helseundersøkelsen vil som nevnt 
tidligere bli utført i løpet av 
samlingen vår på nyåret. De som ikke 
kan komme på samlingen får vi lage 
et opplegg for senere. Målet er at 
alle operatørene skal gjennom dette i 
løpet av første halvår. Når det gjelder 
RUH-rapportering så er avdelingen 
fremdeles alt for dårlig på det. Vi er 
nødt til å få opp rapporteringen, det 
er avdekking av farlige forhold før de 
skjer som gjør at vi eventuelt slipper 
unna skader og det som verre er. 

Maskinpark
Vi har bestilt en ny dieselrigg 
øremerket brannsikring. Denne 

riggen blir levert i april 2019 og er i 
prinsippet lik «Oksen», bortsett far 
at denne er ren dieseldrift, ikke 
hybrid. Vegard har allerede rukket å 
bli litt varm i trøya, så mesteparten 
av dere har allerede truffet han. Det 
er uansett viktig at dere alle benytter 
muligheten til å lære han det dere 
kan når dere møter han ute.

Økonomi/Ordresituasjon
Slik det ser ut nå så omsetter vi for 
ca 140 mill i 2018, det er bedre enn 
budsjettert. Ordreboka for 2019 er i 
ferd med å fylles opp. Det ser 
imidlertid ut som at det kan komme 
flere brannsikringsjobber samtidig på 
nyåret. Fv17 starter brannsikring i 
midten av januar, Helgeland Sør i 
begynnelsen av mars. Hvis alt går 
som planlagt så er vi ferdige på 
Ulriken og i Bagn til starten av mars.
Tolga Kraftverk har akkurat startet 
opp, Fiskumfoss Kraftverk starter 
rundt påsketider. Nedre Otta vil 
antagelig avsluttes for vår del i 
januar/februar 19, så det passer for 
så vidt greit. Skarvberget nord for 
Alta er vi pr nå usikker på når starter, 
men dersom finansieringen går i 
orden så vil det bli oppstart på  
denne rundt starten av april

Nordøyvegen er en stor jobb som 
Skanska er innstilt til. Det mangler 
imidlertid en del på finansieringen og 
pr nå vet vi ikke om denne kommer. 
Avgjørelsen på denne kommer 11. 
desember så det er bare å krysse 
fingre. I tillegg til disse så er det store 
jobber å regne på som Rogfast og 
Kvithammar – Åsen. Med andre ord 
ser det ut til at vi får nok å gjøre ikke 
bare i 2019 men også i årene videre 
fremover. Til slutt er det bare å ønske 
dere en riktig god jul og et flott nytt 
år. Kos dere i juleferien så møtes 
mesteparten av oss til samling  
2. januar.

Hilsen  
Jan-Erik Hetlebakke
Avdelingsleder

Etterskrift fra redaksjonen
Gledelig nyhet! Fylkestinget i Møre 
og Romsdal godkjente finansieringen 
av Nordøyvegen, så nå er det bare å 
brette opp ermene.

Sprøytebetongavdelingen

Henger disse tingene  
sammen? Jeg vil påvise 
sammenhengen. Jeg kan 
gjerne speilvende og si at 
god lønnsomhet gir god 
HMS. 

Skal vi tjene penger må vi jobbe 
effektivt. Skal vi jobbe effektivt må vi 
planlegge jobbene godt.

Vis sier ofte at godt begynt er halvt 
fullendt. Nå er F- avdelingen på gang 
med bruk av 7-forutsetninger før 
oppstart for å sikre at alt skal være 
klart når vi mobiliserer til en jobb. 

For å oppnå god HMS, må vi likevel 
enda tidligere inn i kontakten med 
oppdragsgiver. Stadig oftere opplever 
vi at oppdragsgiveren ikke har 
kunnskaper om vårt fagfelt og alt hva 
det representerer. For å gjøre det 
lettere for oppdragsgiver å forstå våre 
behov for å gjennomføre jobbene 
sikkert, har vi laget noen nye skisser 
som sammen med prosedyrene våre 
legges ved tilbudene våre. Det er  
en videreføring av skissene med 

fallsoner. Dette gir oppdragsgiveren 
raskere tilgang til våre behov, så de 
kan ta dette med i sin planlegging. Jo 
mer av våre behov de baker inn i sin 
planlegging, jo raskere får vi gjen-
nomført jobbene, jo færre hendelser 
kan oppstå, og vi tjener sikkerhet, 
miljø og oppnår større effektivitet. 
Dette gir større mulighet for at vi 
sikrer inntjeningen, og det samme 
gjelder den enkeltes bonus. Dette er 

ikke for at vi skal stresse og svette 
mer. Nei vi skal roe oss ned og svette 
mindre. Bruke mer tid på å tenke oss 
om når det er behov, for å sikre at 
det vi gjør er riktig, så vi slipper å 
komme tilbake for å rette på noe 
eller krangle om oppgjøret i etter-
kant. Jeg tror våre oppdragsgivere  
vil la seg friste av kortere gjennom-
føringstid, og at de blir fortere  
kvitt oss.  KH

God HMS gir god lønnsomhet!

fallsone

12 m

8 m

Tegninger er klarert der punktene er definert og peletyper er bestemt1

Plass til mellomlagring av foringsrør og stålkjerner på tomta8

Opparbeiding og plass i tomta med bæredyktig underlag 
for maskiner/kran

2

El kapasitet > 400 V sikre og hensiktsmessige 
plasser, avhengig av jobbens omfang

4

Uttak for vann til boring. 2” slange på hensiktsmessige 
plasser (må også pumpes ut av tomta)

3

Brakke til skifte, spise, tørke og toalett forhold med 
varme tilpasset arbeidsstyrken skal være på plass før 
oppstart

10

Organiserer HE andre arbeidslag i ES arbeidssoner blir 
konsekvensen sikkerhets og fremdriftskonflikter som 
øker kalendertid for ferdigstilling tilsvarende

11

Pumpebehov ved overvann tilsvarende situasjonen5

Merking av utsparinger ved midlertidig overvann6

Sikker oppstillingsplass for vogntog/vareleveranser7

Konsekvens av endringer: 9
Nytt rør
Ny pel
Ny borkrone
Omstilling av maskin X2
Ekstra flytting og organisering i tomta
Ekstra transporter

= ekstra kostnader tilsvarende

8/11-2018

Boring av foringsrør og setting av kjerner

8/11-2018

Spunting og peling

Tegninger er klarert1

Påvisning av kabler i grunnen3

Spuntbare masser på minimum 1m bredde i spuntlinja.
a. gamle bygningsrester og vegetasjon er fjernet 
b. stein mindre enn 10 cm
c. oppmerking og stikking er klart

2

Bæredyktig underlag 70 t:
a. 8 m bred kjørevei maksimum 1 m fra spuntlinja 
b. Bæredyktig underlag inn i hvert hjørne

4

Sikker kjørevei inn i tomta for vogntog for lessing med lastebilkran5

Plass til mellomlagring av spunt/peler6

Skifte, spise, tørke og toalett forhold med vann 
og varme, på plass før oppstart

7

Organiserer HE andre arbeidslag i ES
arbeidssoner blir konsekvensen sikkerhets og  
fremdriftskonflikter som øker kalendertid for 
ferdigstilling tilsvarende

8

25 m

25 m

Kurt Høgli brannsikrer 
høyspentkabel i Asker.
Foto: Erik Steinstø.
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Høstet mye lærdom  
gjennom totalentreprise

Kostnadsrammen på fjellboringspro-
sjektet var på 19 millioner kroner. Det 
skulle vise seg at flere store aktører 
ikke følte seg kompetent til å gå på 
prosjektet med denne entreprisefor-
men. De ville gjerne være med som 
underentreprenør for å konsentrere 
seg om selve utførelsen av jobben.  
Bare to selskaper la inn anbud på 
oppdraget.

Kontraktsformen
Totalentreprise er kontraktsformen 
hvor oppdragsgiver har definert hva 
han vil ha, men uten å ha bestemt alt 
i detalj hvordan for å oppnå ønsket 
resultatet. I praksis betyr det at 
totalentreprenøren langt på vei påtar 
seg risikoen for uventede forhold 
eller forhold som er uteglemt i 
prosessen, men har en utvidet rett til 

å velge materialer og tekniske 
løsninger. Oppdragsgiver har på sin 
side beskrevet hvilken funksjon 
prosjektet skal oppfylle, men får en 
begrenset rett til å velge løsninger og 
materialer uten å måtte betale 
tillegg.

Kort oppsummert kan dette 
uttrykkes slik at entreprenøren påtar 
seg et større ansvar ved totalentrepri-
se samtidig som byggherren mister 
en del av styringen på materialvalg 
og tekniske løsninger.

Det hører med til historien at 
fjellboringen først ble lagt ut som en 
detaljert entreprise, men ble trukket 
tilbake på grunn av flere faktiske feil i 
anbudsutlysningen.

- For oss var det viktig å få inn 
entreprenøren så raskt som mulig for 

å sikre oss god kunnskap om 
fjellboring og dermed best mulig 
gjennomføring.  Vi hadde mistet en 
del tid i prosjekteringen blant annet 
fordi vi måtte ta flere runder med 
miljøverninteresser og fylkesmann.  
Selve oppdraget var også svært 
komplekst da det i tillegg til boring 
inn mot en eksisterende avløpstunnel 
også skulle bores under ei tilstøtende 
elv, nemlig Sagelva.

Dialogen med Sagelvas venner, 
som har som oppgave å ta vare på 
det historiske miljøet langs elva, tok 
også tid, forklarer avdelingsingeniør 
Øyvind Tåsåsen i Skedsmo kommune. 

Fra underentreprenør til 
totalentreprenør
Entreprenørservice AS ble opprinnelig 
forespurt som underleverandør til et 

annet entreprenørselskap. Dette 
selskapet trakk seg fordi prosjektet i 
så stor grad var et fjellboringsopp-
drag. Dermed tok Entreprenørservice 
en rask beslutning om meldte seg på 
som totalentreprenør i en NS 8407 
kontrakt siden de allerede hadde 
brukt betydelige ressurser på å regne 
på anbudet.

- For oss er dette en kontraktsform 
vi sjelden benytter, men vi innså at 
det var viktig for oss å skaffe oss 
kompetanse også på totalkontrakter. 
Det vil komme flere oppdrag der 
boring er en betydelig del av prosjek-
tet. Da er det riktig at vi også tar hele 
oppdraget, sier prosjektleder Pål 
Henriksen.

- Som totalentreprenør får vi en 
helt annen rolle, men samtidig gir 
den oss også en frihet. Her kunne vi 
hente inn nødvendige ressurser fra 
vårt moderselskap Skanska.  I dette 
prosjektet har Skanska bidratt med 
geoteknisk prosjektering, samt 
innmåling og utforming av datamo-
dell for presentasjon av grunnforhold, 
et viktig bidrag til god styring på 
prosjektet. Entreprenørservice har 
spisskompetanse på fundamentering, 
sprøytebetong og ulike typer boring, 
og dette har kommet godt med i 

dette prosjektet. Fordelen med 
totalentreprisen er at vi får ansvaret 
og kan ha styring på ressursene.

Gjensidig forståelse
Gjensidig forståelse av de ulike 
risikofaktorene er også viktig for å 
gjennomføre et vellykket prosjekt.  I 
dette tilfellet var det dybden til fjell 
som var den største utfordringen, 
utdyper Henriksen.

Pål Henriksen nøler ikke et sekund 
med å gi byggherrene gode attester 
selv om evalueringen gjenstår.

- Dette har vært et godt prosjekt 
for oss. Her har vi samarbeidet med 
byggherrer som har vist forståelse og 
takhøyde underveis.  Dialogen har 
vært konstruktiv og åpen hele veien. 
Tillitsforhold er helt avgjørende for et 
godt resultat.

Det er svært uheldig dersom en 
byggherre går inn og detaljstyrer et 
prosjekt. Da blir ansvaret pulverisert, 
og vi risikerer at det kommer føringer 
som entreprenøren er lite komforta-
bel med. Det vil etter min mening 
ende opp med en dårlig løsning, sier 
Henriksen.

-Vi kjenner egen kapasitet svært 
godt. Noen ganger opplever vi at 
rådgiverne stiller for «ideelle krav»  

og her er det viktig at vi etablerer en 
enda bedre dialog med rådgivere 
innen NoDig generelt og fjellboring 
spesielt.  Når vi kommer med 
anbefalinger i et prosjekt ligger det 
også en forpliktelse til at vi kan 
gjennomføre i henhold til våre 
anbefalinger. I dette aktuelle prosjek-
tet har vi møtt en byggherre som har 
lyttet til våre råd.

Konstruktivt samarbeid
Byggeleder Øyvind Tåsåsen i Skeds-
mo kommune mener det ligger i 
sakens natur å gå inn i et konstruktivt 
samarbeid når entreprenør er valgt.

-Vi har lært mye om fjellboring og 
styrt boring i denne prosessen. 
Entreprenørservice AS har gått «all 
in», og i dag angrer vi absolutt ikke 
på at vi gikk for en totalentreprise, 
sier han der vi står ved et borehull i 
fjell på 1060 millimeter. Om noen 
dager skal det trekkes inn varerør for 
signalkabler i tillegg til avløpsrør med 
kappe i dimensjon 710 millimeter.

 Odd Borgestrand
Gjengitt med tillatelse fra SSTT

Vi mener Entreprenørservice har løst utfordringene på en god måte, sier seksjonsleder Stefan Lehn-Hermandsen i Skedsmo kommune. 
Her i den dype spuntgropa som måtte etableres på grunn av dårlig fjell.

Det kom bare inn to tilbud da byggherrene Skedsmo og Nittedal kommuner, Nedre Romerike 
Avløpsselskap og Nedre Romerike vannverk etter flere interne runder til slutt valgte å gå for 
totalentreprise 8407 på fjellboring i forbindelse med det store Nitelva-prosjektet.

Fjellboringen foregår inne i en sidetunell til tilløpstunellen  
til NRA. Her er det sprengt en nisje for den kompakte  
boremaskinen. Maskinfører Magnar Eikeland i  
Entreprenørservice AS trives med borejobben inne i fjellet.
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Skanska satser  
på fossilfrie  
anleggsmaskiner

Skanska har siden januar samarbeidet 
tett med Andersen Mek. Verksted i 
Flekkefjord om å restarte arbeidet med 
å produsere hybride frontlastere til 
bransjen. Nå starter produksjonen av 
frontlasterne og vi har bestilt de fire 
første. Den første lasteren skal være 
klar til testing i løpet av sommeren 
2019, mens de tre andre vil leveres 
fortløpende etter det. 

- Dette er en maskin vi har ønsket oss 
tilbake i mange år. Vi har en ambisjon 
om at anleggsvirksomheten vår skal 
være så klima- og miljøvennlig som 
overhodet mulig, og da må vi være en 
pådriver for å ta i bruk grønne 
maskiner og utstyr. 

En frontlaster som går på strøm 
istedenfor diesel vil også ha stor 
betydning for luftkvaliteten inne i 
tunnelene vi bygger og bedre 
arbeidsmiljøet for tunnelarbeiderne 
våre, sier Geir Olav Berg. Selv om det 

satses hardt på utviklingen av elektriske 
anleggsmaskiner, er maskinsjefen vår 
rask til å påpeke at dette faktisk ikke er 
første gang vi kjøper inn elektriske 
lastemaskiner i Skanska. 

-  Vi kjøpte flere lignende maskiner fra 
en annen produsent allerede i 1997, 
men dessverre sluttet de å lage dem i 
2008. Vi var veldig godt fornøyd med 
dem og holdt liv i maskinene så lenge 
som overhodet mulig. De ble brukt i 14 
av våre store samferdselstunneler og 
totalt har de lastet rundt 3,5 millioner 
kubikkmeter med sprengstein. I dag 
står en av dem på Fjellsprengnings-
museet på Hunderfossen, mens en 
annen er fortsatt i bruk i et privat 
grustak på Vestlandet. 

I vannkraftstunneler har vi helt fra 
1994 lastet sprengstein med elektriske 
maskiner og det er veldig artig at vi 
igjen kan ta i bruk elektriske 
lastemaskiner også i de store 

samferdselstunnelene våre, sier han 
videre.

AMV-maskinen vil veie et sted mellom 
65 og 70 tonn. Skuffen på 6-7 
kubikkmeter gjør at frontlasteren er 
tilpasset tunneler med et tverrsnitt på 
T9,5 og større. De vil utstyres med 
både en elektrisk og en diseldrevet 
motor. Elmotoren vil kobles på 1000 
volt strømnettet som allerede brukes i 
tunnelprosjektene våre, mens 
dieselmotoren må brukes når den 
kjører frem til arbeidsstedet.

Rask utvikling
Det skjer mye spennende på dette 
feltet. For ett år begynte PILOT-E-
prosjektet med å utvikle en 
batteridreven 30-tonns gravemaskin. 
Det er Nasta som skal stå for 
ombyggingen av en 30-tonns 
dieseldrevet gravemaskin til en fossilfri 
versjon, mens Skanska og 
Omsorgsbygg Oslo skal jobbe med 

Vi er involvert i videreutviklingen av en rekke fossilfriemaskiner 
som vil innta prosjektene våre i løpet av det kommende året. 
Det bidrar i kampen mot menneskeskapte klimaendringer og 
bedrer arbeidsmiljøet på bygge- og anleggsplassene våre. 

praktiske løsninger for bruk på 
byggeplass. Også Sintef og Difi er 
involvert i prosjektet. Nasta ser også på 
fossilfri ombygging av flere andre av 
deres maskiner. 

- Dette utviklingsprosjektet er et svært 
viktig grep i arbeidet med å fjerne 
CO2-utslipp fra bygge- og 
anleggsplasser. Maskinene på 
prosjektene våre drives stort sett på 
diesel – om det er graving, lasting, 
betongpumping, spunting eller 
støping. I dag finnes det hovedsakelig 
små anleggsmaskiner med elektrisk 
drift. Med frontlasteren til AMV og 
gravemaskinen til Nasta ser vi nå at 
dette er i ferd med å endre seg, sier 

miljøsjef Randi Lekanger.  For bransjen 
vår er tilgang på elektriske anleggs-
maskiner på 30 tonn og oppover helt 
nødvendig hvis vi skal klare å nå 
målene om et karbonnøytralt samfunn 
i 2050 og et kutt i klimagassutslipp på 
30% innen 2020. Randi mener godt 
samarbeid er nøkkelen for å lykkes.

- Vi er avhengig av samarbeidspartnere 
som deler vårt miljøengasjement og vi 
må jobbe sammen for å finne de 
riktige løsningene. I dag har vi tre 
pågående prosjekter hvor vi kun skal 
bruke fossilfrie anleggsmaskiner. Vi 
trenger byggherrer som ønsker å satse 
på nye løsninger og har klare 
miljøambisjoner. Da kan vi få til veldig 

mye sammen og det blir spennende å 
følge utviklingen fremover, forteller 
hun.

Samarbeider med Volvo 
Våre kollegaer i Sverige satser også  
på elektriske anleggsmaskiner. 
Sammen med Volvo tester Skanska 
Sverige og Norge elektriske og 
selvkjørende maskiner i et steinbrudd 
utenfor Gøteborg. Gjennom første  
del av testperioden på t uker har  
vi kuttet CO2-utslippene med  
98 prosent, energikostnadene med  
70 prosent og driftskostnadene  
med 40 prosent. 

Fra Skanskas intranett har vi lånt følgende artikkel:
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NOEN NYE OPPDRAG I 
3. OG 4. KVARTAL 2018

BOREAVDELINGEN

ØSTERBØ KRAFTVERK
Sted: Høyanger, Sogn og Fjordane
Oppdragsgiver: Skanska Norge AS
Tid. 01.09. - pågående
Kontraktsum: Kr. 16.000.000,-
Prosjektleder: Jan Rømo
Anleggsleder: Harald Solheim
Fagarbeidere: Jan Gunvaldjord, Nikolai Knutsen og Per 
Westerberg.
Østerbø kraftverk bygges 600 meter inne i fjellet ved 
Østerbø. Lenger oppe i fjellet skal kraftverket hente vann fra 
magasinet i Nykjevatnet, som igjen får overført vann fra 
mellom andre Strupefossvatnet i Mjølsvikvassdraget. 
Kraftverket vil ha en årlig middelproduksjon på 165 GWh, 
som tilsvarer strømforbruket til 8000 husstander.
Her har ES boret et pilotrør på 520m med Ø280mm. Av 
disse er 310m ferdig rømmet med Ø2100mm. I tillegg skal 
det bores tre sjakter til med ulike lengder. Den ene av disse 
trenger helikoptertransport da byggeplassen ligger langt 
inne på fjellet.

BYRUDBERGA – Fv 33

Sted: Feiringvegen, Eidsvoll
Oppdragsgiver: Rambøll Norge AS
Tid. 21.09. -  05.11.
Kontraktsum: Kr. 1.480.000,-,-
Prosjektleder: Vidar Lysne
Fagarbeidere: Lars Erik Borg, Ezio Kancijanic, Robert Klich, 
Lasse Samskott og Alexander Stenholt
Ved Byrudberga i Eidsvoll kommune utbedrer Rambøll for
Statens Vegvesen en strekning på 2,4 km. Strekningen skal
få bedre veistandard og 600 meter ny tunnel. Prosjektet
kombinerer rassikring og utbedring av dårlig vei. Fylkesveg
33 er en viktig regional vei mellom Gjøvik og Gardermoen/
Oslo. Veien fungerer også som avlastningsvei for E6 og Rv.
4. ES har stått i veikanten på fv. 33 (se bildet) og boret
492m med boreriggen Diamec04, dimensjon Ø56/42mm.
Det er også gjort kartlegging av fjellet for ny tunneltrasè.

E10/RV. 85 –TJELDSUND – GULLESFJORDBOTN 
– LANGVASSBUKT
Sted: Tjeldsund, Troms
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen, region Nord
Tid: 12.11. – 11.12.
Kontraktsum: Kr. 1.620.000,-
Prosjektleder: Vidar Lysne
Fagarbeidere: Robert Klich, Roar Lundsbakken, Alexander 
Stenholt og Tommy J. Wick.
Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten 
og redusere reisetiden på E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, 
Harstad og Evenes. Hålogalandsvegen skal knytte regionen 
tett sammen, og gi gode forutsetninger for næringsutvikling 
og regional utvikling.
ES ha utført 520 m med kjerneboring fordelt på 13 
borehull. Mange av lokasjonene hadde meget vanskelig 
adkomst. ES hadde to borerigger i drift. ES leverte kjerner 
før fristen. Kunden meget fornøyd.

SPRØYTEBETONGAVDELINGEN

TOLGA KRAFTVERK

Sted: Tolga, Hedmark
Oppdragsgiver: Skanska Norge AS
Tid: 01.10.- pågående
Kontraktsum: Kr. 16.000.000,-
Prosjektleder: Jan Erik Hetlebakke
Fagarbeidere: Svein M. Haugli, Jan Inge Omland og Ørjan 
Vårtun.
Skanska bygger Tolga kraftverk I Tolga kommune i Hedmark 
for Eidsiva Vannkraft som står for utbyggingen og driften av 
kraftverket på vegne av Opplandskraft. Kraftverket vil ha en 
årlig middelproduksjon på 205 GWh, som tilsvarer omtrent 
strømforbruket til 10 000 husstander. ES utfører fjellsikring 
av tunnelene på til sammen 12 km.

FUNDAMENTERINGSAVDELINGEN

LØTEN – ELVERUM – SKANSEN BRU
Sted: Løten - Elverum, Hedmark
Oppdragsgiver: Skanska Norge AS
Tid. 15.10. - 22.11.
Kontraktsum: Kr. 1.852.000,-
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Runar Hanes
Fagarbeidere: Anders Amundsson, Thomas Gjærum, Ørjan 
Gøransson, Roger Hansen, Thomas Hansen , Emil Jonsson 
og Esbjørn Vestlund.
Veistrekningen Rv3/Rv25 Løten-Elverum vil forbedre 
forbindelsen mellom Oslo og Trondheim. Prosjektet inkluderer 
ca. 15 km firefeltsvei, 11 km tofeltsvei, 7 km gangvei og 
sykkelsti, ny trafikkstasjon på Ånestad og ca. 30 
konstruksjoner inklusiv to større viltkrysninger. Veien går stort 
sett i jomfruelig terreng og berører i mindre grad dagens 
riksvei 3 og riksvei 25. Byggetiden er anslått til ca. 2.5 år. 

ES har fundamentert 56 stålkjernepeler til fjell med til 
sammen ca 500m for nye Skansen bru som vil gå over den 
nye Rv3. 

MILLS-KVARTALET
Sted: Sofienberg, Oslo
Oppdragsgiver: AF Gruppen Norge AS
Tid. 22.10. - pågående
Kontraktsum: Kr. 18.113.000,-
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Lars Randem
Fagarbeidere: Anders Amundsson, Ørjan Gøransson, 
Dariusz Iwanicki, Vadims Kostrjukovs, Krzysztof Oilaski og 
Maciej Wasilewski.
Mills-kvartalet ligger like ved Sofienbergparken på 
Grünerløkka hvor Mills fabrikker har produsert matvarer 
frem til 2013. Hele kvartalet rives, og AF Grupper skal her 
bygge 5 bygg med totalt 149 leiligheter for Sofienberggaten 
21-23 AS. I tillegg til leilighetene vil prosjektet også omfatte 
barnehage, kafeer og butikker. Midt i kvartalet vil det bli 
parkområde. 

ES har rammet ca 4.600 m2 spunt med fordyblingsbolter, 
boret og montert 150 fjellstag i 3 rader.  
I tillegg er det boret og satt til sammen 3600m 
stålkjernepeler.

TVETENVEIEN 8
Sted: Oslo
Oppdragsgiver: Inca Entreprenør AS
Tid. 15.11. - pågående
Kontraktsum: Kr. 7.711.000,-
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Lasse Seierstad

Fagarbeidere: Tor Håvar Ausland, Edmund Drazek, 
Przemyslaw Drazek, Roger Hansen, Thomas Hansen, Vadims 
Kostrjukovs.
Her bygger Inka Eiendam nytt kontorbygg over 4-5 
etasjer på til sammen 3.400 m2. I tillegg vil det være 
parkering i 3 plan under bakkenivå. ES skal ramme  
2.900 m2 spunt og bore og sette 210 fjellstag i 3 rader.

FROGNER ISHALL

Sted: Oslo
Oppdragsgiver: Håndverkskompaniet AS
Tid. 05.12. - pågående
Kontraktsum: Kr. 4.977.000,-
Prosjektleder: John Petter Holtmon
Anleggsleder: Runar Hanes
Fagarbeidere: Tiec Van Nguyen, Roger Hansen og Thomas 
Hansen
I tilknytning til Frognerbadet og Frognerparken bygger Oslo 
kommune ved Bymiljøetaten ny ishall. Arkitektene har 
utformet hallen slik at den vil fremstå godt integrert i 
omgivelsene og tilpasset det fredede området det skal ligge 
i. Taket som spenner over hallen er buet og dekket med 
grønt mosebelegg. Det gjør at bygget blir en naturlig del av 
det eksisterende landskapet. Ytterveggene består 
hovedsakelig av glass og granitt. Frogner ishall er tilrettelagt 
for kunstløp, kjelkehockey/ishockey, kortbane og andre 
is-idretter. Den nye hallen møter et stort behov for å styrke 
kapasiteten på idrettsanlegg i Oslo, og vil gi Oslo vest et 
tilbud som ikke finnes i dag. 

ES skal ramme permanent og noe midlertidig spunt. 
Spunten skal avstives med midlertidige og permanente stag. 
Etter utgraving skal det bores stålkjerner for fundamentering 
av hallen.
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JUBILEER
Følgende jubilanter er tidligere blitt uteglemt:

Svein M. Haugli  40 år 11. august
Helge Knutsen  30 år 01. januar
Jan Kristian Karlsen 25 år 01. juni
Jan Rune Haugli  15 år 27. mai

Entreprenørservice gratulerer!

RUNDE DAGER
Ketil Hagen  60 år 27. november
Tor Inge Holmvik  50 år 05. november

Entreprenørservice gratulerer!

SLUTTET
Peter Frank  S -avd 05. oktober
Marcin Szajek  F-avd 18. oktober

Entreprenørservice takker for innsatsen!

2018: NYTT PÅ  
PERSONALSIDEN NYANSATTE

Adam Kihlberg (29) begynte i 
B-avdelingen den 24. november. 
Han er født og bodde sine første ti 
leveår i Hede i Härjedalen i Sverige. 
Deretter flyttet familien til Gren-
landsområdet. Adam bor nå i Herre 
i Bamble kommune. Han er norsk 
statsborger, men er tospråklig 

(norsk og svensk). Adam har en bachelor fra 
universitetet i Bø, Telemark (2014-2017) i idrett, 
friluftsliv og naturveiledning. Han har jobbet som 
fjellguide for DNT over store deler av Norge. Han 
har også vært veileder for DNT i samarbeid med 
NAV for unge, voksne som trenger å komme ut i 
arbeidslivet. I snart ti år har han jobbet med psykisk 
funksjonshemmede ungdom i aldersgruppen 13-18 
år i Skien kommune. Han tar de med og fisker, på 
turer og andre utendørsaktiviteter. Adam er en 
meget aktiv mann på fritiden hvor det går i isklat-
ring, fjellklatring, isbrevandring, padling med 
elvekajakk og alle typer ski. Han hadde kjennskap til 
E-service gjennom de mange som jobber eller har 
jobbet her fra Hede-området, og tok kontakt da 
han ønsket andre jobbutfordringer.

PERSONALIA

Alf Magne Hovden (49) begynte i 
B-avdelingen den 10. desember. 
Han er født og oppvokst i Haukeli. 
Her bor han med kone, og han har 
tre voksne barn på 27, 26 og 23. 
Han gikk på yrkessjåførlinjen på 
Notodden, og har fagbrev i 
tunnel- og fjellarbeid. 

Alf Magne har jobbet i B-avdelingen tidligere, 
nærmere bestemt 1999 – 2001. Siden den gang har 
han drevet med tunneldriving hos flere aktører – 
NCC, Veidekke og Kruse-Smith. I de siste årene som 
bas. Han startet i 2018 i Mesta for å kunne være 
mere hjemme, men det ble ikke som forventet. Så 
da han snakket med Harald Solheim og hørte at 
B-avdelingen var på utkikk etter folk med hans 
kompetanse, var valget enkelt. Alf Magne ferdes 
mye ute i naturen, da gjerne sammen med sine to 
franske gjeterhunder som trenger mye mosjon. 
Ellers går det i fisketurer i sommerhalvåret, og 
snøscooterkjøring om vinteren.

Lageret på Berger har nå begynt å forberede seg på 
digitalt bestillingssystem. I løpet av neste år skal alle 
bestillinger til lager skje via en APP.

 Vi begynner nå å merke alle hyller og paller, deretter 
skal alle paller med detaljert innhold inn i ett lagerkarto-
tek for at vi lettere skal finne det vi leter etter. Det blir 
da mulighet for å legge inn hva og hvor mye som finnes 
på lager til enhver tid, i dette kartoteket.

Det blir også mulig å få til direkte fakturering, hvis vi 
skulle ønske det i fremtiden.

NYTT FRA LAGERET

Vår HR-sjef Nina Kvalheim slutter i 
Skanska og E-Service den 15 februrar 
-19 I den forbindelse har vi hatt en 
liten prat med henne og bedt henne 
om å fortelle litt om erfaringer hun 
har høstet underveis

Hvor lenge har du jobbet i Skanska 
og i E-Service?

Jeg har jobbet i Skanska i 4 år og har der hatt en 
tredelt rolle; jeg har hatt ansvaret totalt sett for HR i 
Forretningsområde Anlegg med deres fem regioner, 
jobbet med en del sentrale HR initiativer på tvers av 
selskapet og selvfølgelig hatt ansvar for ES i de  
siste 3 år.

Er det noen spesielle ting du vil trekke frem fra din  
tid i ES?
Det har vært veldig hyggelig å jobbe med Entrepre-
nørservice hvor det er mange dyktige fagpersoner 
som brenner for faget sitt og kommer til å ha mange 
gode minner fra tiden sammen med ES. En av de 
viktigste endringene som har skjedd i den tiden jeg 
har jobbet med ES er flyttingen til Berger. Det har vært 
en interessant prosess hvor vi i dag sitter i nye fine 
lokaler og vi har fått et flott verksted og lager 
sammen med Skanska. Selv om flyttingen har innebå-
ret en lengre reisevei for en del, er det allikevel fint å 
se at det virker som vi nå trives godt på Berger. 

Er det noen ulikheter i å jobbe i Skanska kontra ES?
ES er jo et mindre selskap enn Skanska og det gjør jo 
at beslutningsveier naturlig nok er noe kortere hos oss 
i ES. Ellers er det mange likheter hvor interesse for 
faget og det å levere et godt produkt til kundene står 
veldig sentralt begge steder. 

Blir det stort sett samme type jobb i Tine eller er det 
andre ting/områder du skal jobbe med?
Jeg vil i Tine ha en lignende rolle som jeg har hatt i 
Skanska hvor jeg vil ha HR-ansvaret for et forretnings-
område der. Det forretningsområdet jeg skal jobbe 
med er Marked og Innovasjon. Jeg har tidligere jobbet 
i tilsvarende bransje, så ser frem til å lære mer om Tine 
og hvordan de jobber der.

Vi takker Nina for innsatsen i E-service, og ønsker  
henne lykke til videre!

TAKK TIL  
NINA KVALHEIM

Tirsdag 11. desember arrangerte Funksjonærforeningen 
sin tradisjonelle julemiddag.

20 funksjonærer og 6 pensjonister hadde en hyggelig 
samling i kantinen med god mat og ditto drikke.

FUNKSJONÆR- 
FORENINGENS  
JULEMIDDAG

Vi har gått inn på ett 5S opplegg for optimalisere de 
innvendige lagerarealene. De 5 S` ene står for: Sortere, 
Systematisere, Sørge for renhet, Standardisere og Sikre 
kontinuerlig forbedring. Lageret er delt inn i 3 soner, så 
hver mann har sitt ansvarsområde. Det er laget en liste 
for hvert område med oversikt over hva som skal 
forbedres. Disse listene blir gjennomgått en gang i 
måneden og det blir gitt poeng etter hvordan vi ligger 
an på de enkelte punktene.

TIL PENSJONISTENE
Vi mangler en del mailadresser. Fint om du sender 
den til olaf.gjesdahl@entreprenorservice.no
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Returadresse:
ES-posten
Bølerveien 61
2020 Skedsmokorset

Lødingen

Ønsker alle en riktig


