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Etter åtte år som leder av selskapet, og med totalt over 20 år i ES har jeg nå 
valgt avslutte min karriere i selskapet. Fra august i år skal jeg begynne i en ny 
stilling hos morselskapet Skanska Norge AS. Bakgrunnen for dette er at jeg 
ønsker å jobbe mer prosjektrettet, og få mulighet til å delta tettere på noen av 
de store anleggsprosjektene som skal utføres i årene fremover. Etter min mening 
er det nå også et riktig og passende tidspunkt for et lederskifte. ES har funnet 
seg vel til rette etter flyttingen til nye lokaler på Berger, mange nye og dyktige 
medarbeidere er kommet om bord og selskapet er i gang med flere spennende 
utviklingsprosjekter. Som bl.a. innføring av nye digitale verktøy for kommunikasjon og 
informasjonsutveksling i prosjektene. Samtidig er det endring og utvikling i et godt 
og spennende markedet, med nye kontraktsformer og nye forretningsmuligheter 
for ES.  Det vil derfor være bra for selskapet at det nå kommer inn noen som kan 
videreutvikle organisasjonen med nye øyne.

Ved lederskifter og andre organisasjonsendringer i bedrifter er det naturlig at de 
ansatte er spente, og kanskje usikre på hva dette vil bety for sin arbeidshverdag. Det 
er det liten grunn til i denne anledning. Dette er et planlagt lederskifte, og Frode Tryti 
Olsen som skal overta kjenner ES svært godt fra tidligere da han var avdelingsleder på 
Boreavdelingen fra 2008-2013. Du kan for øvrig lese mer om Frode og lederskiftet i 
en egen artikkel i dette nummeret av ES-Posten.

Jeg vil takke for tyve fine år i ES, og for et godt og hyggelig samarbeid med så mange 
trivelige og dyktige folk. I løpet av disse årene har ES utført en rekke spenstige og 
utfordrende oppdrag som det har vært spennende å følge, både tett på og mer 
indirekte fra topplederrollen. ES er, og har ry på seg for å være, en seriøs, dyktig og 
løsningsorientert samarbeidspartner. Det skal ES fortsatt være i mange og spennende 
år fremover, og jeg håper at jeg i min nye rolle i Skanska skal få gleden av å delta i 
prosjekter der ES er en viktig samarbeidsprosjekter.

Takk til alle for god innsats så langt i år. Pass på dere selv, «ta to» og gjør sikre 
vurderinger før dere går i gang med nye arbeidsoperasjoner.

God sommer og lykke til videre!

Takk for hyggelig og godt samarbeid 
– Lykke til videre!

LEDER

Hallvard Sindre
Adm. direktør

Spuntgropen på VA Skogmo-Gardermoen
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LEDERSKIFTE  
i Entreprenørservice 

Frode Tryti Olsen tar over som leder av Entreprenørservice 5. august i år. 
Styreleder Steinar Myhre gratulerer Frode med utnevnelsen.
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Hallvard Sindre har ledet Entrepre-

nørservice med stø hånd de siste 

åtte årene. Omsetningen har økt 

gjennom hele perioden og selskapet 

har hatt gjennomgående gode 

resultater. Nå ønsker Hallvard å 

jobbe mer med tekniske og prosjek-

trettede fagoppgaver, og det 

gjennomføres derfor et planlagt 

lederskifte.

- Jeg er veldig glad for at Frode 

har takket ja til å ta over ansvaret 

for Entreprenørservice. Frode er en 

målbevisst leder som har alle 

forutsetninger for å videreutvikle 

selskapet, forteller Steinar Myhre. 

– I det gode anleggsmarkedet vi ser 

fremover vil spesialistkompetansen 

Entreprenørservice besitter bli viktig 

for Skanskas konkurransekraft. I 

tillegg har de selvsagt også et veldig 

spennende eksternt marked, og jeg 

er sikker på at Frode vil klare å 

utvikle selskapet videre i takt med 

det gode markedet som ligger foran 

oss.

Frode Tryti Olsen er utdannet 

ingeniør og har i tillegg en master i 

organisasjon og ledelse. Etter endt 

utdannelse i Canada, og også noen 

år i prosjekter i Canada og USA, 

begynte Frode i Entreprenørservice i 

2008. Han ble i sin tid ansatt av 

Steinar Myhre som den gang var 

leder av selskapet. Frode jobbet fem 

år i Entreprenørservice som leder for 

Boreavdelingen, før han gikk over til 

Skanska Anlegg hvor han begynte å 

jobbe som tilbudsleder. Han var en 

liten snartur innom Norconsult hvor 

han var leder for en gruppe som 

jobbet med totalentrepriser, før han 

kom tilbake til Skanska Anlegg i 

2018 som tilbudsleder.

- Jeg er veldig glad for å få tilliten 

jeg nå har fått. Entreprenørservice 

er et fantastisk selskap med veldig 

mange flinke folk. Selskapet besitter 

en unik spesialistkompetanse som 

vil bli etterspurt i årene fremover og 

er også involvert i mange store og 

spennende prosjekter. Jeg gleder 

meg til å ta fatt på jobben sammen 

med alle de flinke folka, forteller 

Frode.

Steinar ønsker å takke Hallvard 

Sindre for jobben han har lagt ned 

de siste åtte årene, og er glad for at 

han blir med videre i Skanska 

Anlegg hvor han går inn som leder 

av prosjekteringsledelse-gruppen i 

Skanska anlegg. – Hallvard er en 

utmerket fagmann med erfaring fra 

prosjektering av betongkonstruk-

sjoner og geotekniske beregninger. 

Han har også bakgrunn fra konsu-

lentbransjen før han kom til 

Entreprenørservice. Som følge av de 

nye gjennomføringsmodellene som 

kommer innen anlegg ser vi et stort 

behov for å styrke oss innen 

prosjekteringsledelse og det blir 

veldig bra at vi får en dedikert leder 

som kan jobbe full tid med denne 

rollen, forteller Steinar.

Når det rette prosjektet kommer, 

er planen at Hallvard skal gå inn i 

dette, men vil fortsette å lede 

prosjekteringslederne.

- Jeg har hatt tyve veldig fine år i 

Entreprenørservice, og selv om jeg 

vil savne alle de gode folka føler jeg 

at det er riktig tidspunkt med et 

skifte nå. Etter åtte år i denne 

lederjobben tror jeg det er bra for 

selskapet at det kommer inn noen 

som kan videreutvikle organisasjo-

nen med nye øyne. Jeg setter stor 

pris på at Frode, som kjenner selska-

pet godt fra før, nå tar over. Selv ser 

jeg veldig frem mot å jobbe tettere 

med planlegging og oppfølgingen 

av de mange spennende anleggs-

prosjektene som kommer i årene 

fremover, avslutter Hallvard, som vil 

lede selskapet frem til Frode tar over 

5. august.

Fra og med 5. august blir 
Frode Tryti Olsen ny leder 
av Entreprenørservice. Han 
tar over etter Hallvard 
Sindre som ønsker å jobbe 
tettere på store anleggs-
prosjekter.
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BILLED-
GALLERIET

Sandvika. Innsendt av T.H.Ausland

Fra Løkkebø kraftverk. Innsendt av Reinhardt Miglavs

Fra Tvetenveien 8, Oslo
J-F. Leikanrud og P. Drazek
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BILLED- 
GALLERIET

Gjengen i styrt boring. Her fra prosjektet «kryssing av Nitelva med 
Ø630. Innsendt av Rune Rørvik

Jacek Witek med full 3m kjerneprøve.
Innsendt av Vidar Lysne

Klosterfossen kraftverk, Skien.
Innsendt av Harald Solheim

Bilia, Ås
Innsendt av Tor Håvar Ausland
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BILLED-
GALLERIET

Nordøyvegen
Innsendt av Erik Steinstø

Nordøyvegen
Innsendt av Tor Håvar Ausland
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BILLED- 
GALLERIET

Kveldsstemning, Husøy, Tønsberg
Innsendt av Tor Håvar Ausland

Fra Jordal park 
Innsendt av Brede Lunden

Nordøyvegen
Innsendt av Tor Håvar Ausland
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BILLED-
GALLERIET

Opprigg av Diamec U8 – E6 Kvithammar-Åsen
Innsendt av Vidar Lysne

Fra Aveny Vest K.Pilarski assisterer Egil Arntsen.
Innsendt av Lars V. Randem
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BILLED- 
GALLERIET

Østerbø kraftverk
Innsendt av Harald Solheim

Fra Solbakken-Knapås Del 2
Innsendt av Rune Rørvik

Fra Løkkebø kraftverk
Innsendt av Harald Solheim
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BILLED-
GALLERIET

Robert Klich styrer boret - Dam Nibbehøl. 
Alexander Stenholt

Vinterbilde fra Vassenden
Innsendt av Harald Solheim
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BILLED- 
GALLERIET

Bilia, Ås
Innsendt av Carlos Masana

«Nesten ikke slitt etter 250m boring»
Innsendt av Vidar Lysne
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Arbeidene på  
Nordøyvegen er i gang 
Prosjektet som skal gi fastlandsfor-
bindelse til øygruppen Nordøyane 
nord for Ålesund har vært planlagt 
og diskutert i mange år. Den første 
utredningen ble gjort allerede på 
slutten av 1960-tallet. 
Entreprenørservice hadde faktisk i 
2011-2012 et oppdrag for Statens 
vegvesen med kjerneboring for 
geologiske undersøkelser for 
prosjektet.  Reguleringsplanene for 
utbyggingen som nå har startet var 
klare i 2013.
Siden den tid har det vært en 
langvarig politisk debatt for å få ved-
tatt planene og finansieringen av 
prosjektet.  Sommeren 2018 ble 
prosjektet endelig lyst ut på anbud, 
og Skanska Norge gikk seirende ut 
av anbudskonkurransen i august 
2018. Anbudssummen på ca. 3 mrd. 
kroner var imidlertid vesentlig 
høyere enn det Møre og Romsdal 
fylkeskommune hadde lagt til grunn 

i sine opprinnelige budsjetter.  
Dermed ble det politisk omkamp 
med sterke motsetninger, og det var 
en viss usikkerhet knyttet til om 
prosjektet ville bli realisert.  Men 
etter en omfattende politisk tautrek-
king vedtok fylkestinget i Møre og 
Romsdal den 11. desember 2018 
finansieringen av prosjektet, og 
Skanska kunne inngå kontrakt med 
Statens vegvesen.
Nordøyvegen skal knytte Lepsøya, 
Harmasøya, Skuleøya/Flemsøya, 
Fjørtofta og Harøya til fastlandet via 
sjøfyllinger, undersjøiske tunneler og 
bruer. Det skal til sammen bygges 
13 kilometer undersjøisk tunell, 
fordelt på tre tuneller. I tillegg 
kommer 8 kilometer vei i dagen 
inkludert tre bruer. 
Fra 1. januar 2020 blir øyene og de 
ca. 2900 innbyggerne en del av nye 
Ålesund kommune.  Når vegsam-
bandet åpner sommeren 2022 vil 

dette gi et godt grunnlag for 
fremtidig vekst og verdiskaping ute 
på øyene.

Prosjektet er et kjærkomment og 
viktig tilskudd i Skanskas ordrereser-
ve, og også for ES er dette et svært 
viktig prosjekt. S-avdelingen vil i 
løpet av de neste to årene totalt 
utføre sprøytebetongarbeider for ca. 
200 mill. kroner i forbindelse med 
fjellsikring og brannsikring i tunnele-
ne. F-avdelingen har også oppdrag 
på prosjektet, med pele- og spuntar-
beider for etablering av anleggskaier 
og for spuntarbeider i forbindelse 
med etablering av tett byggegrop 
for et av tunnelpåhuggene.

Borearbeidene for fundamentering 
av anleggskaier startet opp i april, 
og ble sluttført i begynnelsen av 
juni. Spuntarbeidene for byggegro-
pen kommer senere i høst.

Nordøyane er en øygruppe nord for Ålesund Det skal bygges tre undersjøiske tunneler med total lengde ca. 13 km.
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Det ene påhugget for 
Haramsfjordtunnelen 
kommer på et nivå 
som ligger lavere 
enn havets overflate.  
Byggegrop etableres 
av steinfyllinger. Spunt 
som rammes i fyllingene 
skal bidra til tetting av 
byggegropen.

ES utfører borede rørpeler fra Skanskas arbeidsflåte Balder 

Mye av veibyggingen 
skal utføres på 
fyllinger i sjøen.  
Da kommer 
steinmassene fra 
tunneldrivingen til 
nytte.
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NYTT FRA 
AVDELINGENE

Da er første halvår 2019 historie, og 
ferien i år står for døra. Det ser ikke 
ut til at sommeren i år blir like varm 
som fjoråret, men det er ikke sikkert 
alle er lei seg av den grunn. 

Medarbeidersamtaler
På samlingen vår på MOXY etter 
nyttår ble det etterlyst 
medarbeidersamtaler. Det har tatt 
noe tid å komme i gang med dette 
da vi som skulle gjøre det, måtte på 
kurs. Dette er nå gjennomført og 
forberedelsesskjema er utlevert, så 
da gjenstår bare samtalene. Dette 
må vi komme i gang med etter 
ferien.

En epoke er over
Lasse Seierstad runder 70 år ved 
inngangen til fellesferien, og da må 
man gi seg hos oss om man vil eller 
ikke. Selv etter mer enn 40 år hos 
oss er Lasse fortsatt like energisk og 

med samme pågangsmot som jeg 
kan huske fra mine første år i 
E-Service for snart 20 år siden. Med 
hytte både på fjellet og på Hvaler 
der det stadig er nye prosjekter på 
gang, blir Lasse sikkert ikke 
arbeidsledig selv om han ikke er hos 
oss lengre. I tillegg trenger han som 
han selv sier ikke å stille seg i køen 
inn til Oslo søndag kveld lengre. Jeg 
må takke Lasse for innsatsen hos 
oss, og ønsker lykke til som 
fulltidspensjonist.

Økonomi og ordrereserve
Etter et til dels tungt 2018 begynte 
dette året svært hektisk for oss på 
F-avdelingen, og frem til påske i 
slutten av april hadde vi i perioder 
for mye å gjøre. Vi måtte da leie inn 
både maskiner og mannskap for å 
rekke alt. Men etter påske og frem 
til ferien har vi igjen hatt snaut med 
jobb. Hva dette skyldes har ikke jeg 

klart bilde av, men det er ingen tvil 
om at konkurransen om oppdragene 
i vårt kjerneområde i Oslo er hard da 
alle fundamenteringsfirmaer søker 
hit. Det er for tidlig å ha noe klart 
bilde av hele 2019, men vi har levert 
en årsprognose med omsetning ca 
180 millioner, og så får man tro at 
resultatene blir tilfredsstillende. For 
at vi de neste årene skal klare å 
oppnå ønsket omsetning, bør vi nok 
utvide, og ta flere oppdrag i andre 
deler av Norge.

Benytter anledningen til å takke alle 
for flott innsats i år, og ønsker alle 
GOD FERIE!

John Petter Holtmon
Avdelingsleder

Fundamenteringsavdelingen

Tolga kraftverk
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Etter det strålende året vi hadde i 
fjor, både med tanke på omsetning 
og resultat, har starten på 2019 hatt 
en roligere start. Det var flere 
prosjekter som ble avsluttet ved 
årsskiftet, uten at nye umiddelbart 
stod klare. Dette har også preget det 
første halvåret i år. Dette gjelder i 
størst grad for sjaktboringen. Men 
kjerneboringen og den styrte 
boringen har også hatt en noe 
redusert aktivitet i det første 
halvåret. I tillegg har vi også hatt 
utsettelser på oppstarten av noen 
nye prosjekter. Men nå er det den 
kjente ketchupeffekten som slår inn. 
Så nå er det full fart til langt ut på 
høsten. Vi har noen huller mot 
slutten av året, men vi har god tro 
på å fylle opp disse også med nye 
prosjekter.

Av vesentlige prosjekter hittil i år kan 
nevnes VA Bålerud for Oppegård 
Kommune hvor vi vant en ganske 
stor hovedentreprise, sett i 
B-avdelingen sin målestokk. Dette 
prosjektet kommer til å gå til over 
nyttår i år. Ellers for sjaktboringen så 
borer vi nå for Skanska på Østerbø 
Kraftverk i Sogn og Fjordane, for 
Hæhre på Smisto Kraftverk i 
Nordland og blant annet for Norsk 
Grønnkraft på Løkkebø Kraftverk, 

også det i Sogn og Fjordane.
For kjerneboringen så har vi boret en 
god del for Oslo VAV i forbindelse 
med ny reservevannforsyning, for 
Nye Veier på den nye E6-parsellen 
Kvithammar-Åsen i Trøndelag og så 
har vi også vært tilbake og boret et 
par tilleggshull for den nye 
Fornebubanen.
Den styrte boringen har også hatt 
noen spennende prosjekter i år. 
Blant annet et for Spydeberg 
Kommune hvor man skulle bore så 
langt man kunne for 1,5 mill, en 
anbudsform noe utenom det vanlige 
kan man si. Ellers har de hatt en god 
del boringer for Omexom/Infratek, 
noe som etter hvert har resultert i en 
rammeavtale. I tillegg er det som 
vanlig flere småjobber rundt 
omkring for gamle og nye kunder.
Ellers må jo også nevnes at vi nå 
borer med TBM, og har ansatt 20 
personer for dette formålet. Dette 
har medført at vi nå er den største 
avdelingen i E-Service når det gjelder 
antall ansatte. Men dette har jeg 
skrevet mer om i en egen reportasje 
et annet sted i bladet.

Vi har også i år hatt få hendelser når 
det gjelder HMS. Ingen skader med 
fravær, heldigvis! Som jeg tidligere 
har sagt så mener jeg at vi har et 

godt fokus på Helse, Miljø og 
Sikkerhet i avdelingen, noe som 
også gjenspeiles i statistikken. Jeg 
håper alle fortsetter dette flotte 
fokuset slik at vi kan opprettholde 
denne flotte statistikken inn i 
framtiden.

Når det gjelder utstyret så får vi en 
ny styrt borerigg i juli. 15-tonneren 
blir byttet ut med en 28-tonner for 
blant annet å kunne ta en større del 
av det styrte boremarkedet.
Rhino 600 har vært i Finland for en 
total oppgradering, og skal fremstå 
mer eller mindre som en ny maskin. 
Nå har jeg fått vite at det er 
fremdeles er noen småjusteringer, 
men jeg forutsetter at disse blir 
fikset så fort som mulig.

Et halvt år går fort, og nå står 
sommeren allerede for døren. Og de 
fleste av oss skal i en eller annen 
sammenheng ut i ferie sammen med 
familie og venner. Jeg ønsker dere 
alle sammen en riktig flott sommer.

Med vennlig hilsen

Hans Reinert Flaten
Avdelingsleder  
B-avdelingen

Boreavdelingen sommeren 2019
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Nå står sommerferien for døra! Etter 
et hektisk år med stor aktivitet for 
oss så kommer dette godt med.  

Fremdriftsplanen på Ulriken var det 
mange som så mørkt på, men takket 
være innsatsen deres så greide vi 
faktisk å gjennomføre prosjektet 
innenfor vinduet Skanska ga oss. Det 
har i tillegg vært høy produksjon på 
Bagn, Sprova og Helgeland. Vi setter 
stor pris på innsatsen til hver av dere! 

Nordøyvegen som ble omtalt i forrige 
ES-Posten ble tildelt Skanska, og 
prosjektet er nå i gang. Prosjektet 
har vært plaget av forsinket rigging 
av mobilt blandeverk fra Unicon, 
men det ser ut som om dette er nå 
på stell. Det er nå stor aktivitet ut på 
øyene. 

Vi er også i gang med 
Skarvbergtunnelen i Nord-Norge. 
Dette er et spesielt prosjekt for oss i 
og med at SVV har for første gang 
beskrevet en oppgjørsform der vi 
fakturerer basert på m2 sikret tunnel 
i henhold til bestilt sikringsklasse. 
Dette medfører at vi står med all 
risiko for overforbruk av betong, noe 
som krever en helt ny tenkemåte og 
sprøyteteknikk ifm. fjellsikringen fra 
vår side. Det blir spennende å se 
resultatet av den nye oppgjørs-
formen. 

HMS
Sikkerhetsuken for 2019 er nå 
gjennomført. Vi benyttet også 
anledningen til å kombinere 
sikkerhetsuken med opplæring i 
Teams på de prosjektene vi rakk å 
besøke. Teams har vist seg å være et 
utmerket verktøy for sanntids-
informasjonsdeling, i tillegg til at det 
gir den enkelte full tilgang til 

prosjektdokumentasjon. Det er 
mange av dere som er ivrige brukere 
allerede, det er flott. Ønsker at dere 
bruker denne kanalen i størst mulig 
grad og oppfordrer arbeids-
kameratene til å bruke det også.
Dersom det er noen nå som har 
problemer med å koble seg opp eller 
trenger enda litt mer opplæring i 
bruk så er det bare å ta kontakt inn 
på kontoret så skal vi prøve å bistå så 
godt vi kan. Husk at det er lov å 
gjøre feil, man lærer av det også. Det 
eneste som ikke er lov, er å la være å 
prøve.

En av tilbakemeldingene fra Tolga var 
at det var problemer med 
kommunikasjon ut og utfordringer 
med å benytte wifi i tunnelen. Vi har 
nå bestilt en forsterker fra UCO som 
skal monteres på riggen slik at vi er 
sikret god kommunikasjon. Vi prøver 
ut på Tolga først og får evaluere om 
vi heretter skal bestille dette montert 
på nytt utstyr fra starten av.

Maskinpark
Den tidligere omtalt dieselriggen er 
nå levert. Etter forslag fra 
operatørene så ble den døpt 
«Grevlingen». Riggen ble kjørt opp 
til Mosjøen rett etter levering og satt 
i arbeid ifm. brannsikringen på 
Helgeland Sør. Det er som forventet 
med nytt utstyr oppdaget noen 
svakheter med riggen, den ble derfor 
kjørt til AMV for utbedringer straks 
den var ferdig på Helgeland. Ellers så 
er vi godt fornøyd med riggen.

Det vurderes om vi skal investere i en 
ny hybrid rigg (ala Oksen) i den 
nærmeste fremtid. Dette må gjøres 
etter en nøye vurdering av 
ordresituasjonen/utviklingen 
fremover. 

Vi har fremdeles en del å gå på når 
det gjelder kostnader ifm maskiner. 
Vegard er nå blitt varm i trøya så vi 
har godt håp om å få dette under 
kontroll. Gode forslag fra dere ute til 
forbedringer og forenklinger er 
fremdeles ønsket.

Økonomi/Ordresituasjon
Skanska har nå signert kontrakt for 
D12 Bybanen i Bergen, det blir en 
uke med noe småtteri før ferien så 
starter det for fullt rett etter ferien. 
Fiskumfoss Kraftverk har også 
oppstart etter ferien.

Ellers så er utsiktene ganske stabilt 
fremover. Skarvbergtunnelen, 
Nordøyvegen, Tolga og Fiskumfoss 
Kraftverk vil gå i en stund fremover 
og gir en viss stabilitet i 
arbeidsmengden de neste årene. 
Skarvberget og Nordøyvegen har jo 
dessuten en god del brannsikring 
etter driving.

Personal
Både Peter Frank og Anders Olsson 
er ansatte igjen, etter en kortere tur 
til konkurrentene så tok de til 
fornuften og søkte seg tilbake til 
Entreprenørservice. Vi ønsker begge 
to velkommen tilbake. 

Vi har også ansatt en ny mann fra 
Veidekke, Åge Søgnesand. Åge er 45 
år og kommer fra Førde. Åge har 
erfaring med Potenza riggene og 
gikk rett i arbeid på Østerbø 
Kraftverk.  

Ønsker med dette alle 
en riktig god sommer.

Hilsen  
Jan-Erik Hetlebakke
Avdelingsleder

Sprøytebetongavdelingen
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Kjernen kommer fra Hydro sitt kraftverk i Fortun (Skagen kraftverk) og 
består i hovedsak av fylllitt med innslag av kvarts. Her har ES vært inne 
for å forankre generatordelene i kraftverket i 4 omganger mellom 2015 
og 2018. Grunnet bevegelse i generatordelen ved utslag, var det 
ønskelig å forankre generatorene 21m ned i fjellet som de står på. 
Grunnet mye komponenter i anlegget som ikke tåler støv og vibrasjoner 
ble det kjerneboret  med T 146mm både gjennom spenn og for-
rankringssonen i fjell. Boringene har blitt gjennomført i samme periode 
hver gang i forbindelse med vedlikehold på aggregatet som skulle 
forankres. Det har vært stramme tidsbegrensninger til hvor lang tid ES 
har til boring, men hver gang har vi gjennomført våre arbeider innenfor 
tidsfristen. Ved utslag i senere tid har det vist seg at forankringen som 
har blitt gjennomført gjør at generatordelene ikke flytter på seg lenger. 
Design. Alexander Stenholt

Kjernen i kontorene 
på Berger

Norsk Grønnkraft har gått til 
anskaffelse av en tunellbormas-
kin, TBM, som borer tuneller med 
diameter på 2,8 meter, Entrepre-
nørservice skal drifte denne. 
E-Service fikk også i oppdrag å 
bringe frem et hjulgående 
transportsystem for transport av 
skjøtekabel, ventilasjonskasetter 
og personell. Vi satte Lien 
Solutions på saken, og vår 
tidligere maskinsjef Andreas Lien 
kan berette følgende om løsnin-
gen:

Maks høyde i tunellen er 1,86 m. 
pga. transportbånd for tunellmas-

sen i taket og maks kjøre bredde 
på 1,1 m. i bakriggen på TBM`n, i 
tillegg var kravet at lasteplanhøy-
de måtte være 0,45 m.
Resultatet ble et kjøretøy med 
totallengde på ca 16 m. og 
bredde på 1 m. som da består av 
en henger med svingbar hjulaksel 
og drag i begge ender. Det er inn-
kjøpt 3 stk. Nilfisk CR 2250 
multimaskiner, 2 stk. brukes på 
hengeren og 1 har frontskuff for 
rensk av kjørebanen. Disse 
maskinene har en dieselmotor på 
37 hk. og hydrostatdrift med 
toppfart på 20 km. Hengeren får 
da en Nilfisk i hver ende, en 

trekker og en henger på slep, den 
som henger på slep er da løftet fri 
av kjørebanen og henger i 
tilhengeren og på egen front-
montert hjelpeaksel. Hengeren 
har innsveiste hylser for monte-
ring av lastestaker og 5 stk. seter. 
Hjulene på hengeren og hjelpe-
akslingene er vinklet for riktig 
anlegg mot underlaget.
Tilhengeren og modifisering av 
Nilfiskene er produsert på 
Skanska verkstedet.

Andreas Lien                   

TBM  
kjøretøy
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E-Service  
borer med TBM
I nærmere tre måneder har en gjeng på 20 dedikerte menn 
gjort forberedelser for oppstarten av TBMen ved 
Salvasskardelva Kraftverk i Bardu Kommune i Troms Fylke. 
Oppstarten har vært noe forsinket på grunn av for sene 

leveranser og utfordrende logistikk. Men når dette leses så 
skal «Snøhvit» være på vei inn gjennom fjellet på sine første 
2,7 kilometer med boring.

Oversikt over anleggsområdet ved Salvasskardelva Kraftverk. Foran ser vi blant annet cutterverksted og anleggsbrakkene. TBMen Snøhvit ser 
man linet opp utover steinfyllingen i bakkant.

Snøhvit er en Ø2800 mm main beam, open gripper TBM. 
Hun er 115 meter lang og veier 150 tonn, -ei solid dame 

med andre ord. Hun er bygget i Italia av det amerikanske 
firmaet The Robbins Company.

Her er Snøhvit linet opp i sine forskjellige seksjoner, og snart klar for å bore seg innover i fjellet.
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Her er cutterhodet montert. Omrisset i ansettet er markert, og Snøhvit er snart klar for sin første ferd. 

Tverrsnittet av tunnelen. I øvre del som er merket turkis sees transportbandet som skal frakte borkakset ut. Men som man også sikkert legger 
merke til så er det ikke så veldig god plass. Klaustrofobi er derfor ikke et tema flere kilometer inne i fjellet.
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En lydhør gjeng som følger nøye med når Ketil Hagen instruerer i PSI og etiske retningslinjer.

Historien starter for rundt 2 år siden da Rune Skjevdal hos 
Norsk Grønnkraft Utbygging AS, NGKU, tok kontakt med 
B-avdelingen hos E-service om et mulig samarbeid rundt 
driften av en mulig TBM. De hadde tatt tak i marginale 
prosjekter som i grunnen ikke var lønnsomme å bygge ut 
med konvensjonell drift, men at de kunne være lønnsomme 
med bruk av alternative metoder. Og det var da valget falt 
ned på TBM. Men NGKU hadde også tidlig innsett at det 
ikke ville være noen entreprenører som ville gå til anskaffelse 
av en TBM for ett prosjekt. Til det ville en slik investering 
være alt for stor. Da ville det heller være mer naturlig at et 
karftutbyggingsselskap som NGKU, og som har mange 
prosjekter i sin portefølje, ville stå for de nødvendige 
investeringene. Og det som videre ville være naturlig var at 
et entreprenørselskap med bred boreteknisk kompetanse 
som Entreprenørservice kunne stå for selve driften. Og dette 
ble også løsningen. En avtale kom i havn og ble skrevet 
under i begynnelsen av 2019. Da var vi i gang!

På forhånd hadde NGKU engasjert Tobias Andersson, en 
tidligere Skanska-ansatt med en stor og tung erfaring fra 
TBM-drift, til å være med for å tilse at man fikk TBMen slik 
man ønsket den i tillegg til alt det andre som også måtte 
være på plass. Tobias har i hele denne tiden også jobbet tett 
sammen med E-Service, blant annet med å få på plass det 
nødvendige mannskapet. To produksjonsledere, Mikael 
Nordvall og David Sörlin, ble tidlig ansatt for å være med i 
rekrutteringsprosessen av det øvrige personellet. Sammen 
klarte disse tre ganske raskt å sette sammen en gjeng på 
totalt 20 mann, og med en total TBM-erfaring på nærmere 
200 år. Vi har vært så heldige å kunne velge mannskap fra 
øverste hylle for denne driften. Mange av disse kjenner 
hverandre godt fra tidligere TBM-ptosjekter og ville veldig 
gjerne være med på en slik spennende satsning. Alle 
sammen er nå fast ansatt i B-avdelingen, og har bidratt til at 
B-avdelingen nå er den største mannskapsmessige 
avdelingen i E-service.
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Her ser vi de 4 første tunnelene som er klare for boring. I tillegg ser vi de andre prosjektene som Norsk Grønnkraft Utbygging for tiden har i 
sin utbygningsportefølje.

General Information

TBM-prosjekter

Salvasskardelva
2700 m 

Veiski
1100 m

Mork
2 x ca 3000 m 

Som nevnt starter vi med det første prosjektet på 2,7 
km ved Salvasskardelva Kraftverk i Troms. Deretter følger 
2 tunneler på hver 3 km ved Mork Kraftverk i Lærdal i 
Sogn og Fjordane. Det siste prosjektet som til nå er klart 

er en 1,1 km tunnel ved Veiski Kraftverk i Nordland. Med 
andre ord er det til sammen ca 10 km med tunnel som er 
klar for bring med TBM.

Hovedintensjonen med denne TBMen er å bore tilførsels- 
og inntakstunneler for NGKU sine karftverksprosjekter. 
Men med tilbudet kommer ofte etterspørselen, og vi har 
allerede merket en økt interesse rundt denne satsningen. 
Oppgaven vår nå blir å gjøre dette til en suksess. Ikke 
bare for NGKU, men også for vår egen del. Vi har stor tro 

på at dette kan bli starten på noe stort. Så fremtiden blir 
enda mer spennende enn hva den allerede er. Vi ønsker 
derfor Snøhvit og hennes mannskap lykke til med 
tunnelene sine gjennom den norske fjellheimen!

Hans Reinert Flaten
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NOEN NYE OPPDRAG I 
3. OG 4. KVARTAL 2018

FUNDAMENTERINGSAVDELINGEN

NORDØYVEGEN
Sted: Haramsøy, Møre og Romsdal
Oppdragsgiver: Skanska Norge AS
Tid: Feb. - pågår
Kontraktsum: 8.000.000,-
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Runar Hanes
Fagarbeidere: Tor Håvar Ausland, Ørjan Ausland, Per 
Lindberg og Fredrik Welde

E-service har boret rørspunt og dykdalber for midlertidige 
kaier for Skanska sitt veiprosjekt Nordøyvegen.  Totalt 1300 
lm rør Ø323 og 2100 lm rør L273. Vi har utført dykdalber 
fra Skanska sitt fartøy med navn Balder, og rørspuntvegger 
er utført fra oppfylt steinfylling i sjøen. Vi har stått ute i 
havgapet med vindstyrker opp i sterk storm. Været har vært 
varierende, og vi har alle værtyper på en dag. Mannskapet 
har med andre ord utført en jobb under meget vanskelige 
forhold.
Se for øvrig egen omtale av prosjektet annet sted i bladet.

TOLGA KRAFTVERK
Sted: Tolga, Østerdalen-Hedmark
Oppdragsgiver: Skanska Norge AS
Tid: Feb. - mars
Kontraktsum: 1.957.000,--
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Dag Haug
Fagarbeidere: Emil Jonsson og Ørjan Gøransson

Tolga kraftverk vil gi 205 GWh ny fornybar energi. Det 
tilsvarer forbruket til ca. 10 000 husstander. Kraftverket vil 
utnytte et fall på ca. 86 meter i Glomma gjennom Tolga 
sentrum fra Hummelvoll og ned til foten av Eidsfossen. 
Tunnelen fra inntaket til utløpet blir ca. 11 kilometer.
Vi har spuntet 1130 m2 spunt i en fangdam for å holde 
vannet i Glomma borte fra kraftverks inntaket. Selv om det 

var vår i Oslo området hadde vi temperaturer ned mot -23 
grader og vind.

MOSENTERET
Sted: Nittedal, Akershus
Oppdragsgiver: Seltor AS
Tid: Mars - pågår
Kontraktsum: 5.695.000,-
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Brede Lunden
Fagarbeidere: Jacek Borkowski, Geir Frøyna, Ørjan 
Gøransson, Dariusz Iwanicki, Jan-Fredrik Leikanrud og 
Denisas Panfilovas.

Nye Mosenteret beregnes åpnet sommeren 2020 med 4000 
nye kvm handel over 2. etasjer. Dette kommer i tillegg til 
dagens senter på ca. 5 500 kvm. Det vil være parkering over 
3 plan. Det vil i tillegg bli bygget 75 leilighet er på taket av 
senteret.
Vi har boret og satt 2600 lm stålkjernepeler for 
fundamentering av leiligheter og utvidelsese av kjøpesenter

AVENY VEST
Sted: Lillestrøm
Oppdragsgiver: Skanska Norge AS
Tid: Mars - April
Kontraktsum: 6.034.000,-
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Lars Randem
Fagarbeidere: Egil Arntsen, Ørjan Gøransson og Krzysztof 
Pilarski.
I Lillestrøm sentrum, 270 m fra togstasjonen skal Skanska 
bygge 176 leiligheter fordelt på 3 bygg i et nytt, flott 
prosjekt. Dette er Skanskas første BREEAM-sertifiserte 
boligprosjekt. E-service har rammet 3900m2 svevende spunt 
i lengder av 12 meter.
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HELSFYR HOTELL 
Sted: Oslo
Oppdragsgiver: AF Gruppen AS
Tid: April - pågår
Kontraktsum: 4.454000,-
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Brede Lunden
Fagarbeidere: Ørjan Ausland, Ørjan Gøransson, Roger 
Hansen, Thomas Hansen, Torkel Kristensen, Krzysztof 
Pilarski, Sergejs Semjonovs og Fredrik Welde
Hotellet skal påbygges med en ny fløy på ni etasjer og kjeller 
med parkering. I tillegg skal flere etasjer i eksisterende hotell 
ombygges. Hotellet vil når det står ferdig ha 450 hotellrom 
hvorav 197 er nye, utvidet møte- og konferansesenter, ny 
spisesal og ny hovedinngang.
E-service spunter og fundamenterer. 340m2 spunt og 
rammer 600lm betongpeler og 600lm stålrør. I tillegg borer 
vi RD peler – totalt 700lm med diameter opp til Ø406.

VA SKOGMO - GARDERMOEN
Sted: Jessheim, Akershus
Oppdragsgiver: Nordby Maskin AS
Tid: Mars - April
Kontraktsum: 1.802.000,-
Prosjektleder: Carlos Masana
Anleggsleder: Lasse Seierstad
Fagarbeidere: Egil Arntsen, Wadims Kostrjukovs, Per  
Lindeberg.

Byggherre Ullensaker kommune bygger nytt 
avløpstransportsystem fra Skogmo på Jessheim til 
Gardermoen Renseanlegg ved Gardermoen flyplass. 
Det skal bygges to pumpestasjoner.
E-Service står for etablering av spunt, puter og avstiver til 
pumpestasjonene på Jessheim 

BILIA, ÅS
Sted: Ski, Akershus
Oppdragsgiver: Nordby Maskin AS
Tid: Januar - Mars
Kontraktsum: 3.460.000,-
Prosjektleder: Carlos Masana
Anleggsleder: Lasse Seierstad
Fagarbeidere: Thomas Hansen Roger Hansen Egil Artnsen,  
Emil Jonsson.

Bilia bygger nytt bilanlegg i  Solbergkrysset (Ås) med i alt 
6800 kvm med showroom, delelager og verksted.
E-service har satt 5072 ml betongpeler P270 4Ø20  (313 
stk.)

JORDAL PARK
Sted: Oslo
Oppdragsgiver: Skaaret Landskap AS
Tid: Januar - Mars
Kontraktsum: 3.300.000,-
Prosjektleder: Carlos Masana
Anleggsleder: Brede Lunden
Fagarbeidere: Emil Jonsson, Geir Andre Kåsin, David Borg, 
Fredrik Welde, Tommi Andre Aafløy, Tom Runar Hanes, 
Torkel Kristensen, Ørjan Gøransson, Tiec. Van Nguygen

BOREAVDELINGEN
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DAM NIBBEHØL
Sted: Tyssedal, Hordaland
Oppdragsgiver: Røynstrand Entreprenør AS
Tid: Mai - pågår
Kontraktsum: 2.495.000,-
Prosjektleder: Ottar Samskott
Anleggsleder: Vidar Lysne
Fagarbeidere: Robert Klich, Alexander Stenholt og Jacek 
Witek.

I forbindelse med rehabilitering av dammen skal vi bore for 
18 stagforankringer samt 10 hull for kamstålbolter. For 
stagforankring bores det I Ø146 og de lengste stagene er 
ca. 20 meter. Hull I betongdammen bores som kjerneboring, 
mens forankringssonen i fjell blir utført som senk boring Hull 
for kamstålbolter bores I dim Ø56 mm . 
Dette er en ‘’fly jobb’’ så diamantboreriggen ,U4, tas opp 
med B3, mens senk boreriggen og kompressor tas opp med 
Superpuma. U4 måtte bygges litt om for å tilpasses jobben, 
og det er utført på Berger. 

E6 KVITHAMMAR - ÅSEN
Sted: Skatval, Stjørdal
Oppdragsgiver: Nye Veier AS
Tid: Februar - Mai
Kontraktsum: 1.184.000,-
Prosjektleder: Vidar Lysne
Anleggsleder: Vidar Lysne
Fagarbeidere: Frode Andersen, Robert Klich, Roar 
Lundsbakken, Alexander Stenholt, Per Westerberg, Tommy 
wick og Jacek Witek

Strekningen på 19 km bygges som firefelts motorvei med 
doble tunnelløp, og får 110 km/t som fartsgrense. 
E-service har utført geologiske grunnundersøkelser for ny 
tunnel på E6 mellom Kvithammar og Åsen.
Vi har brukt Diamec U8 for horisontal kjerneboring av 450m 
hull

SOLBAKKEN-KNAPÅS DEL 2
Sted: Spydeberg, Østfold
Oppdragsgiver: Spydeberg kommune
Tid: Mai - Juni
Kontraktsum: 1.750.000,-
Prosjektleder: Rune Rørvik
Anleggsleder: Petter Kristiansen
Fagarbeidere: Petter Kristiansen, Tommy Wick og Robert 
Riseberg

Spydeberg kommune anlegger ny vannledning for 
strekningen Solbakken-Knappås. Dette er et styrt boring 
prosjekt for Spydeberg kommune. Her har vi boret 2079 
meter med vannledning Ø225, og sveiset 2280meter. Alt 
dette ble gjennomført på kun 4 uker.

LØKKEBØ KRAFTVERK
Sted: Eikefjord, Flora kommune
Oppdragsgiver: Løkkebø kraftverk AS
Tid: Mars – pågår/i sluttfasen
Kontraktsum: 4.200.000,-
Prosjektleder: Jan Rømo
Anleggsleder: Harald Solheim
Fagarbeidere: Jan Gunvaldjord, Bernt Knutsen og Reinhardt 
Miglavs

Bygging av kraftverk som utnytter fallet i Lykkjebøelva. Her 
blir det borehull igjennom fjellet fra inntak og ned til 
kraftstasjon i dagen.
E-service er nå i sluttfasen med opprømming på Løkkebø. 
Det vil si å bore nedenfra og opp med en krone som utvider 
borehullet fra 28 cm til 106 cm. De regner med å bruke i 
underkant av en måned på dette, ca. 308 meter med 
boring.
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KLOSTERFOSS KRAFTVERK
Sted: Skien
Oppdragsgiver: Marthinsen & Duvholt AS
Tid: April – pågår
Kontraktsum: 2.800.000,-
Prosjektleder: Jan Rømo
Anleggsleder: Harald Solheim
Fagarbeidere: Frode Andersen, Nikolai Knutsen og Tor Arild 
Skogheim

Som en følge av utbygging av kraftverket måtte det også 
bygge en ny lakse- og åletrapp. Denne typen er trolig den 
første i sitt slag her i landet.
Det måtte bygges opp et 6 meter høyt stativ/plattform for 
boreriggen. Det ble boret 2 hull a 30 m og et blindhull på 
1x8m. Ø1060mm.

SPRØYTEBETONGAVDELINGEN

NORDØYVEGEN
Sted: Hildre, Sunnmøre
Oppdragsgiver: Skanska Norge AS
Tid: Mars – pågår
Kontraktsum: 136.080.000,-
Prosjektleder: Jan Erik Hetlebakke
Anleggsleder: Erik Steinstø
Fagarbeidere: Peter Frank, Stefan Karlsen, Jan Anders Olsson 
og Frode Skoglund

S-avdelingens største kontrakt noen gang omsetnings-
messig. 3 undersjøisk tunneler og 1 miljøtunnel på Fjørtofta. 
Utfordrende prosjekt, spesielt i oppstartsfasen der absolutt 
all betong måtte sendes med ferge fra fastland. Det er rigget 
2 mobil blanderier nå, slik at Skuløya og Fjørtofta er 
selvforsynt med betong. 
Se egen omtale av prosjektet annet sted i bladet.

SKARVBERGTUNNELEN
Sted: Hildre, Sunnmøre
Oppdragsgiver: Skanska Norge AS
Tid: April – pågår
Kontraktsum: 136.080.000,-
Prosjektleder: Jan Erik Hetlebakke
Anleggsleder: Erik Steinstø
Fagarbeidere: Svein M. Haugli og Jan Kristian Karlsen
Det 3,5 kilometer lange Skarvbergtunnelen samt 3,8 
kilometer ny vei i dagen. Prosjektet er et rassikringsprosjekt 
av en skredutsatt strekning på E69 til Nordkapp, og i tillegg 
til en ny trygg tunnel skal det bygges to større skredvoller 
langs veien i Skarvbergdalen.
E-service såtr for sprøytebetong og brannsikring av tunnelen.
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Curacao, Karibien

Krim, Svartehavet Egypt, Rødehavet

Egypt, Rødehavet Egypt, Rødehavet
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Sergejs Semjonovs har jobbet på fundamenteringsavdelingen siden slutten 
av 2015. Hans store lidenskap er dykking og undervannsfotografering. 
Dette har han drevet med siden 2008. Han har dykkersertifikat og kan 
dykke ned til 42 meter. Her er en del flotte bilder både fra Norge og mere 
eksotiske farvann.

Fra Oslofjoden ved Drøbak

MIN HOBBY
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Etter over 20 år i ES, og de siste 8,5 årene som 
leder av selskapet, har Hallvard nå valgt å flytte på 
seg.  Han flytter imidlertid ikke så langt, han skal 
fortsette i Skanskakonsernet. Fra august i år begyn-
ner han i ny stilling i Skanska Norge der han skal 
jobbe med prosjekteringsledelse for anleggsprosjek-
ter.  I den anledning har redaksjonen tatt en liten 
prat med ham …..

-Hva er det største fremskrittet for ES de årene du har 
ledet selskapet?

Jeg synes det er vanskelig å trekke frem noe spesielt, 
det har vært en jevn og stabil utvikling i ES.  I et godt 
anleggsmarked, der mange selskaper er blitt fristet til å 
satse over evne, har ES beholdt sitt fokus på de samme 
spesialområdene som selskapet har vært tuftet på siden 
starten. Det har vært et godt fundament for å kunne ta 
på seg stadig større kontrakter. ES har hatt en sunn og 
god vekst, og er nå et selskap med årlig omsetning på 
400-500 millioner kroner. Et tett og godt samarbeid med 
morselskapet Skanska på flere store samferdselsprosjekter 
har også bidratt til at ES har utviklet seg til en aktør som 

kan ta på seg oppdrag med kontraktsverdier på over 100 
millioner kroner, både for Skanska og for eksterne 
kunder. På den tekniske siden har det vært en stor 
utvikling mhp. maskinstørrelser, produksjonsmetoder og 
produksjonskapasiteter. Flere og bedre mekaniske 
hjelpemidler har også bidratt til at flere av arbeidsopera-
sjonene er blitt sikrere og mindre fysisk belastende for 
mannskapet, men her er det fortsatt mye som kan 
forbedres for å gjøre hverdagen enklere for våre fagarbei-
dere. De siste årene har ES også tatt steget inn i en mer 
digital hverdag.  Alle ansatte er nå satt opp med smartte-
lefoner og løsninger for digital informasjonsutveksling.  
Dette gir store muligheter for en god og effektiv involve-
ring og samhandling i prosjektene.

-Fortell litt om deg selv. Hva liker du å gjøre på fritiden?
Har nok ingen «juicy avsløringer» å komme med. Jeg er 

en rolig og avslappet person som trives best i hyggelig 
samvær med familie og nære venner. Koser meg mye 
med turer i skog og mark. Mosjon på tråsykkel, på 
fjellturer om sommeren og skiturer på vinteren er noe jeg 
setter stor pris på. Vi har to hytter på Vestlandet, en i 

Intervju med Hallvard
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Stryn og en på en øy i Ryfylke. Fine plasser for avkobling.  
Her trives jeg også godt med diverse praktisk arbeid med 
stell og vedlikehold. 50 mil til begge hyttene, og 50 mil 
mellom hyttene, gir meg også en fin anledning til å få 
meg lufteturer på min gamle og trauste motorsykkel. En 
skikkelig «egotripp» på MC for en mann i sin beste alder 
skal ikke undervurderes som et velegnet middel for å 
finne ro i sjelen. Har allerede før utgangen av mai i år 
rukket en MC-tur til hver av hyttene. På tur hjem fra Stryn 
26. mai var det så flott vær, så da la jeg inn en omvei via 
Sogn, Luster og over Sognefjellet til Lom. Da ble det drøyt 
65 min på en dag. Vanligvis går turen raskete veg over 
Strynefjellet til Vågå og Lom og videre over Valdresflya.

-Hva skal du gjøre i din nye jobb?
Stillingstittelen er prosjekteringsleder, og arbeidsopp-

gavene vil være rettet mot planlegging og oppfølging av 
det tekniske grunnlaget for utførelse av anleggsprosjekter 
i Skanska. Jeg skal i liten grad tegne og beregne noe selv.  
Jobben vil i stor grad dreie seg om å kontrahere og 
koordinere de tekniske rådgiverne som Skanska skal 
samarbeide med i prosjektet. Anleggsmarkedet er i 
endring mhp. kontraktsformer. I de store anleggskontrak-
tene for bl.a. Statens vegvesen og Nye Veier er det nå 
mer og mer vanlig med totalentrepriser der entreprenøre-
ne også skal ta på seg ansvaret for prosjekteringen.  
Entreprenørene i Norge velger i liten grad å organisere sin 
virksomhet slik at de kan utføre komplette prosjekterings-
arbeider selv, men inngår i stedet samarbeidsavtaler med 
et eller flere rådgivningsfirmaer. Oppgaven til entreprenø-
rens prosjekteringsleder blir å styre og koordinere 
rådgivernes arbeider. I tillegg til å jobbe som prosjekte-
ringsleder i prosjekter skal jeg også ha et gruppelede-
ransansvar for prosjekteringslederne i Skanska anlegg.  
Nå er det totalt 5 personer.

-Hva er unikt med ES?
Enhver bedrift har sin egenart, og formes av folkene 

som jobber der.  Det som vel er unikt med ES er at det nå, 
snart 60 år etter etableringen i 1962, fortsatt består som 
et selvstendig selskap som grovt sett opererer innen de 
samme feltene som var grunnlaget for etableringen.  Det 
er ikke mange entreprenørselskaper i den norske bygg- 
og anleggsbransjen som kan skilte med den samme 
fartstiden som selvstendig selskap. 

-Før du begynte i ES i 1999 hadde du vært ca. 3 år i et 
rådgivende ingeniørfirma og før det ca. 10 år i Statens 
vegvesen. Synes du forskjellen mellom tidligere arbeidsgi-
vere og ES er stor?

Begge mine tidligere arbeidsgivere var som ES store 
virksomheter som var godt organisert, og med gode og 
ryddige rutiner for de ansatte.  I begge mine tidligere 
jobber arbeidet jeg med tekniske beregninger og planleg-
ging av brukonstruksjoner.  Som regel dreide det seg om 
lange tidshorisonter før en kunne se noe konkret resultat 

av det en hadde jobbet med.  I Statens vegvesen jobbet 
bl.a. jeg i flere år med prosjektering av ny Varoddbru i 
Kristiansand.  Det tok 5 år fra vi begynte planleggingen til 
brua sto ferdig. Selve byggetiden var 2 år. I mange tilfeller 
så jeg ikke noe resultat av arbeidet heller, fordi prosjektet 
ikke ble realisert, eller at det for et fjordkrysningsprosjekt 
der vi studerte bruløsninger i stedet ble valgt en undersjø-
isk tunell.  For så vidt greit det, hvis det bare var ES som 
utførte betongsprøytingen da.  Den største forskjellen til 
jobben i ES er at en i ES har muligheten til å være mye 
tettere på den praktiske siden av anleggsbransjen.  Det 
var jo også hovedgrunnen til at jeg søkte meg til entre-
prenørbransjen og ES i 1999.

-Hva tror du du kommer til å savne når du slutter i ES?
Alle de trivelige og dyktige kollegaene. Gleden ved å 

komme ut i prosjektene og få se hvor fantastisk dyktige 
fagfolk ES har. 

-Kan du fortelle din beste historie fra ES-tiden?
Jeg har ingen røverhistorier å komme med, hvis det var 

det du håpet på.  Mange gode minner fra enkeltpersoner, 
og fra prosjekter der uventede problemer ble løst av 
effektive og kreative ES-folk. Noe jeg ofte tenker på er 
den store jobben ES utførte med borede pilarer for det 
nye Operahuset i Oslo. Da var kanskje ES i grenseland til å 
trå over terskelen til å gape litt vel høyt, fristet av å hive 
seg på et spennende og spenstig oppdrag. Oppdraget, 
som var en underentreprise for Veidekke, gikk ut på å 
etablere fire borede pilarer med diameter 2,5 meter og 
med dybder til berg på nærmere 50 meter. Vi benyttet 
prefabrikkerte stålrør som ble vridd og presset ned med 
en innleid oscillator (vriklemme), mens massene ble 
grabbet ut av Jan «Frislepp» Frigård i den gamle Link-Belt 
krana. Når massene var grabbet ut og fjellfoten rensket 
skulle pilarene armeres og støpes ut. Arbeidene ble ledet 
av anleggslederbautaen Odd Brenden, en sindig og 
robust mann som oste erfaring og kompetanse. Bare han 
viste seg i byggemøtene ble byggherren beroliget.  

Vakre steder i Norge sett fra setet på en MC anbefales. Som 
for eksempel Sognefjellsvegen med utsikt mot Jotunheimen en 
strålende forsommerdag
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Jobben var godt forberedt, og nedføringen og tømmin-
gen av pilarrøret på den første pilaren gikk stort sett som 
planlagt, og det var klart for å senke ned den prefabrik-
kerte armeringen i pilaren. Noen utfordringer hadde det 
riktignok vært pga. uventede harde masser i øvre lag.  
Det var nemlig forutsatt at det skulle forgraves til rene 
leirmasser, men noe stein og andre rester etter de gamle 
kai konstruksjonene i området var fortsatt igjen. Hard 
motstand i de øvre lagene medførte antakelig en viss 
svekkelse i pilarrøret. Store problemer dukket imidlertid 
opp da armeringen skulle senkes ned.  En rolig Odd 
Brenden ringte inn til kontoret på Rud med den nøkterne 
beskjeden om at «vi får itte ned armeringa». Det var bom 
stopp nede i dypet på 30-40 meter i den vannfylte 
pilaren. Stor oppstandelse både hos ES, Veidekke og hos 
byggherren Statsbygg.  Disse pilarene var tross alt noen 
av de mest sentrale konstruksjonselementene på hele 
Operaprosjektet. De skulle være fundamenter for dypkjel-
leren og den overliggende bygningskonstruksjonen. Hver 
av pilarene var dimensjonert for en last på ca. 9000 tonn, 
så det var jo litt viktig at de ble utført som forutsatt. Det 
var ikke uten videre enkelt å få inspisert hva som var 
årsaken til at armeringen ikke lot seg føre ned. Frykten 
var stor for at hele røret hadde kollapset, eller at det 
hadde fått en så stor deformasjon at det måtte kasseres.  
Vannet i pilarene var ikke akkurat krystallklart, så det var 
ikke mulig å få filmet noe med undervannskamera. Vi 
greide å spore opp en aktør som hadde en liten under-
vannsdrone med posisjoneringsutstyr. Denne kunne 
senkes ned i pilaren og kunne kjøres nedover langs 
rørperiferien mens den plottet posisjonen sin. På den 
måten kunne en få frem et grafisk bilde av formen på 
røret nedover i dypet.  Det viste seg da at røret hadde fått 
en stor oval deformasjon ca. 10 meter over bunnen.  
Rørtverrsnittet var trykket så mye sammen at det ikke var 
plass til armeringen.  Kloke hoder kom sammen med 
forslag til løsninger, og heldigvis lot det seg gjøre å finne 
en løsning som var gjennomførbar, og som sikret den 
bæreevnen pilaren skulle ha. På vanlig løsningsorientert 
måte hev ES seg rundt for å få jobben gjort.  Ansvarsfor-
hold og økonomisk oppgjør finner vi sikkert ut av etter 
hvert…  De tilpassede arbeidene gikk bra og pilaren ble 
støpt ut. Alle pustet lettet ut. Når tilsvarende problem 
også dukket opp på en av de resterende pilarene ble 
bekymringene ganske store, men dette ble heldigvis også 
løst på samme måte.

Så kom den tunge diskusjonen om ansvarsforhold og 

økonomisk oppgjør for de omfattende ekstra arbeidene.  
Dette ble en svært krevende diskusjon, av både teknisk 
og kontraktsmessig art, med temaer som torsjonsknek-
ning av rør, ansvar for dimensjonering av rør, manglende 
forgraving og ES-forbehold til Veidekke som ikke var ført 
videre. Kortversjonen er at det løste seg på et vis, det ble 
en hestehandel der byggherre, hovedentreprenør og 
underentreprenør delte på regningen. Jeg har heldigvis 
glemt total kostnad og hvilken brøk det ble enighet om. 
Men ikke minst, det som gjør at jeg ofte tenker på dette 
prosjektet, er en uttalelse Statsbyggs prosjekteringsleder 
kom med da de tekniske problemene var løst og pilarene 
var ferdig utstøpt: «Etter mitt syn er ES den mest profe-
sjonelle aktøren på hele Operaprosjektet, både når det 
gjelder stedlig ledelse og når det gjelder kunnskapen til 
fagarbeiderne som utfører jobben». Jeg er jo inhabil, men 
det er en oppfatning jeg deler. ES er en svært dyktig og 
profesjonell aktør, både innen boring, fundamentering og 
sprøytebetong. En løsningsorientert samarbeidspartner 
som strekker seg langt for å løse kundens behov.  Jeg vet 
også at det kommersielle fokuset i ES har bedret seg 
betraktelig i løpet av årene som er gått siden Operapro-
sjektet. ES er en tydelig, forutsigbar og løsningsorientert 
samarbeidspartner.

-Til slutt, har du et godt råd til vår nye leder Frode 
Olsen?

Frode er en erfaren og klok mann som ikke trenger så 
mange gode råd fra meg. Han kjenner ES godt fra før og 
har de beste forutsetninger for å lykkes i å utvikle ES 
videre. Jeg vil anbefale ham å benytte den første tiden 
mye ute i prosjektene for å bli godt kjent med alle de 
dyktige medarbeiderne han får gleden av å lede. Anbefa-
ler ham også å prioritere mye tid ute jevnt og trutt, velg 
heller vekk noen møter hver måned. Besøk ute i prosjek-
tene gir god ballast og energi i det øvrige administrative 
arbeidet. Sist, men ikke minst, så håper jeg Frode prioriter 
å opprettholde tradisjonen med ES-Posten, og beholde 
det i en analog form i vår nye digitale hverdag. Håper 
også ES-Postens distribusjonsavdeling kan beholde meg 
på adresselisten selv om jeg nå slutter i selskapet.
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ES pågangsmot. Oscillator og 
pilarrør med diameter 2,5 meter 
ved bygging av Operaen
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FØDSEL
Geir André Kåsin ble far til lille Ellinor den 23. mai

Entreprenørservice gratulerer!

2018: NYTT PÅ  
PERSONALSIDEN

Den siste tiden har vi fått mange nye apper på 
telefonen. Vi er i starten på en stor endring i ES og hele 
Skanska familien. Dette åpner muligheter for å kunne 
jobbe lett sammen som vi tidligere bare kunne drømme 
om. Dette har særlig stor betydning for oss som sjelden 
ser hverandre. Særlig stor blir utfordringen til ledere om 
å tilrettelegge og dele informasjonen vi trenger for å 
kunne gjøre jobbene våre.  Mange av oss opplever disse 
forventningene om å bli digitale som noe annet enn det 
vi ønsker av jobbinnhold. Håpet er at det skal være 
enkelt å bruke. Det er den store utfordringen. Får å få 
det til må vi snakke sammen ansikt til ansikt. Vi er ikke 
alle like interessert i den digitale verden. Interessen og 
evnen er fordelt jevnt utover i hele organisasjonen, 
uavhengig av stilling og rolle. Min oppfordring til alle er 
at vi bruker hverandre. At vi spør hverandre om 
hvordan vi bruker de digitale verktøyene. Den hjelpen vi 
gir hverandre er det mest verdifulle og effektive vi kan 
gjøre for å utnytte muligheten. Si skikkelig ifra også når 
ting er kronglete og vanskelig. Temmelig sikkert er det 
flere som opplever det samme, og som vil ha glede av 
at du tar opp ting. Det viktigste vi gjør nå er å ikke være 
redde for å gjøre feil, men prøve og se, så korrigerer vi 
etter hvert. I samtale med Jon Barstad her om dagen 
fikk jeg greie på muligheter jeg ikke kjente. Min 
oppfordring er at vi må kaste oss utpå, prøve mulighe-
tene, spørre hverandre, ringe IT-service for hjelp, være 
oppmerksomme overfor kolleger som sliter. Kort sagt 
snakke med hverandre ansikt til ansikt for å bli bedre 
med det digitale!

Ketil Hagen  

ANSIKT TIL 
ANSIKT! 

Barstad og Miglavs jobber sammen om de nye appene!

FØLGENDE PERSONER HAR BEGYNT I 
2019
Navn   Avdeling  Dato fra
Witek, Jacek Maksymilian B  01.01.2019
Borkowski, Jacek  B  01.04.2019
Lindberg, Per  F  11.02.2019
Frøyna, Geir  F  18.02.2019
Tandberg, Truls  F  30.04.2019
Søgnesand, Åge  S  04.02.2019
Sörlin, David  TBM  18.02.2019
Nordvall, Mikael Kent TBM  04.03.2019
Rodykow, Maciej  TBM  01.04.2019
Tangen, Ørjan  TBM  01.04.2019
Bergqvist, Matthias TBM  01.04.2019
Pytlak, Lukasz Jan  TBM  01.04.2019
Lennberger, Max  TBM  03.04.2019
Vahlgren, Danny  TBM  08.04.2019
Bjørn, Johan  TBM  08.04.2019
Alsford, Chrisotpher Mark TBM  08.04.2019
Nilsson, Andreas  TBM  08.04.2019
Lindberg, Paul  TBM  10.04.2019
Nesvold, Hans Erik TBM  15.04.2019
Djukastein, Terje Østrem TBM  15.04.2019
Cartagena De Paz,  
Moises de Jesus  TBM  18.04.2019
Castillo Leon,  
Fernando Manuel  TBM  19.04.2019
Morato Caro, Juan Sabas TBM  22.04.2019
Refojos Diaz, Alejandro TBM  22.04.2019
Caballero del Amo,  
Roberto   TBM  22.04.2019
Ovejero Gomez, Carlos TBM  22.04.2019
Persson, Nicklas  TBM  13.05.2019
Nygaard, Lenn Villy TBM  03.06.2019
Lundin, Ulf  TBM  11.06.2019
Lindberg, William  TBM  19.06.2019
  
Nærmere presentasjon vil skje i neste nummer av 
ES-posten 

FØLGENDE HAR SLUTTET I 2019
Eriksson, Åke
Kancijanic, Ezio
Kihlberg, Karl Adam
Jonsson, Emil (permisjon)
Eriksson, Lars (permisjon)
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NEKROLOGER

Bjørn kom fra Spikerverket og begynte som elektriker 
hos oss i 1989. 
Etter hvert ble han også reparatør med spruterigger 
som spesialfelt. Det ble mange turer rundt i Norge for 
å vedlikeholde spruteriggene. De siste årene han 
jobbet hos oss var han stort sett på Rud og reparerte 
riggene.

Han var av den typen som ikke sendte ut maskinene 
før alt var på stell. Det fikk heller ta en dag ekstra på 
verkstedet enn at noe ikke skulle fungere når maski-
nen ble startet på prosjektet.

I 2017 flyttet Entreprenørservice til Berger, og de 
verkstedansatte ble overført til Skanska sitt anleggs-
verksted. Da ble det en lang arbeidsvei for ham, og 
han gledet seg nok til å bli pensjonist og få bedre tid 
til familien og båtlivet.

Det han først og fremst vil bli husket for, er de gode 
fortelleregenskapene han hadde. Det var ikke alltid 
man forstod at man hadde vært på samme sted som 
ham, når han gjenfortalte det som hadde skjedd. 

Trening var også en viktig del av hans hverdag. Han 
var en stor motivator til å få med seg kolleger fra 
jobben både på ski, løping og spesielt sykling, som var 
hans store idrett de siste årene. Han var fast med på 
tirsdagstreningene. Var ikke Bjørn med, ble ikke 
treningen det samme. Vi savner hans morsomme 
replikker. Vi lyser fred over hans minne.

BJØRN KRISTOFFERSEN 
03.06.1955 – 05.05.2019

I oktober 2017 hadde vi en artikkel i ES-Posten med 
omtale av Henrik i forbindelse med at han gikk av 
med pensjon 1. mai 2017, etter 30 års fartstid i ES.  I 
den anledning ønsket vi ham lykke til i pensjonistenes 
rekker.  Dessverre fikk ikke Henrik nyte tilværelsen 
som pensjonist så lenge. En tid etter at han sluttet ble 
han alvorlig syk, og han sovnet inn på Påskeaften i år.

Henrik kom inn i ES-familien i forbindelse med 
oppkjøpet av Grunnboring AS i 1986, der han hadde 
vært ansatt siden 1982.  Henrik ble med over til 
Entreprenørservice, og etter hvert ble han fast ansatt 
på verkstedet.  Der hadde han som sitt ansvarsområde 
injeksjonsutstyr og boremaskiner.  Dette var utsyr han 
kunne ut og inn. Henrik var pliktoppfyllende og ryddig 
i sitt arbeide på verkstedet, og en kunne stole på at 
det han gjorde var skikkelig utført. Han var også den 
vi spurte hvis noe ikke fungerte godt nok og vi måtte 
finne på noe nytt for å få det mer holdbart.

Før han begynte i Grunnboring seilte Henrik til sjøs i 
flere år, og det er mange av oss som har hørt ham 
fortelle om spennende og utrolige opplevelser fra 
tiden på de syv hav.

Henrik hadde pendlerbolig i brakkeriggen på Rud, og i 
helgene reiste han hjem til Lunde i Telemark. Han 
bodde på riggen fra den ble bygd i 1987 og til den ble 
revet i 2015.

Formelt ble Henrik ansatt i Skanska Norge 1. januar 
2017 i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen av 
ES sine verkstedansatte til Skanskas verksted på 
Berger. Men Henrik ga tidlig klar beskjed om at han 
ikke hadde noe ønske om å bli med videre etter 
flyttingen, og ønsket å pensjonere seg når ES flyttet 
fra Rud. Frem til pensjonsdagen ble han derfor igjen i 
verkstedet på Rud og hjalp til med det som gjensto i 
forbindelse med utflyttingen og oppryddingen der.

Henrik ble etter eget ønske bisatt hjemme i Lunde kun 
med sine nærmeste til stede.
Vi lyser fred over hans minne.

HENRIK GRUSZEWSKI  
02.02.1950 – 20.04.2019
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Returadresse:
ES-posten
Bølerveien 61
2020 Skedsmokorset

Vinterlig sommerhilsen fra Dam Nibbehøl i slutten av juni

Ønsker alle en riktig

god sommer!


