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Fra oppstarten på Helgeland sør i april
Foto: Tor Håvard Ausland

Forsidefoto: Brede Lunden fra Ormsund buffersone 



3

Leder september 2018
En usedvanlig varm og solrik sommer er over.  
Visstnok den varmeste og tørreste siden sommeren 
1947. Håper alle har hatt noen fine og velfortjente 
feriedager.

De aller fleste ES-prosjektene ble stoppet i minst to 
sammenhengende uker i juli, men som vanlig var det 
noen aktiviteter som måtte rulle og gå mens andre 
kunne ta ferie.  Bl.a. var det duket for en borejobb 
på Ekeberg i tilknytning til Follobaneprosjektet 
som måtte fullføres innenfor et svært begrenset 
tidsvindu i juli.  En spektakulær jobb som var svært 
viktig for å holde fremdriften for TBM’en som sakte, 
men sikkert nærmet seg gjennomslag mot Oslo 
S.  Det skulle etableres et dreneringshull mellom 
to av avløpstunnelene i Ekebergåsen for å unngå 
innlekkasje i TBM-tunnelen.  Som vi er vant med i 
ES er det ikke så ofte allmenheten hverken ser eller 
hører så mye om de jobbene som ES har utført.  De 
er som regel skjult i dypet under bakken, der de 
gjør sitt viktige bidrag i å bygge landet og holde 
samfunnsmaskineriet i gang.  I dette tilfellet var 
det en viss presseomtale som hadde tilknytning 
til jobben ES skulle utføre.  Noen husker kanskje 
oppstyret rundt mulig stengning av badeanlegget 
på Sørenga midt i den heteste badesesongen? 
Follobaneprosjektet gikk ut med en helt minimal og 
begrenset informasjon om saken.  Ingen journalister 
fordypet seg så mye i detaljene heller, selv om det 
var midt i den heteste tiden for agurknyheter.  ES sitt 
boremannskap utførte nok en gang en flott jobb, 
treffpunkt på borehullet var inner-tier, borehullet 
kunne tjene sin planlagte hensikt.  Bane NOR og 
Follobaneprosjektet kunne puste lettet ut, og svette 
Osloborgere kunne fortsette å benytte på det flotte 
badeanlegget på Sørenga.  Du kan lese mer om 
denne jobben i egen artikkel i dette nummeret av 
ES-Posten.  Stor takk til de av dere som bidro til å 
holde de nødvendige aktivitetene i gang både på 
denne og på andre jobber som måtte gå i sommer, 
og dermed måtte utsette ferieavviklingen deres noe. 

Nå er ES-hverdagen i god gjenge igjen, og høsten 
nærmer seg med stadig kortere dager.  I skrivende 
stund står kvartalsrapportering på programmet, 
og vi skal gjøre opp status for de økonomiske 
resultater hittil i år, samt utarbeide prognose for 
resten av året.  Omsetningen 2018 vil bli vesentlig 
lavere enn i fjor.  Dette skyldes at F-avdelingen i år 
ikke har hatt noen store, langvarige volumjobber 
slik vi har vært vant til de siste årene.  Samtidig 
har F fortsatt noen spennende tilbud ute som ikke 
er avklart, B-avdelingen ligger an til en historisk 
omsetningsrekord, og S-avdelingen har fulle 
ordrebøker.  Så vi har en spennende høst foran oss.

I løpet av høsten blir også vår nye hjemmeside 
publisert.  Denne kommer nå på en ny plattform 
med oppfrisket innhold, og vil også være tilrettelagt 
for lesning på mobile enheter.  Kanskje er den 
allerede tilgjengelig på nettet når du får denne 
utgaven av ES-Posten i din postkasse. Ta en titt: 
http://www.entreprenorservice.no/

Utsiktene for aktivitetene i ES sine markedsområder 
de nærmeste årene ser fortsatt lovende ut.  
Prognosesenteret AS sin prognoserapport for 
september 2018, som inneholder en gjennomgang 
av utsiktene for anleggsmarkedet i perioden 2019-
2020, viser at investeringsviljen i anleggsmarkedet 
fortsetter.

LEDER

Hallvard Sindre
Adm. direktør

Vi vil komme nærmere inn på markedsutsikter, 
fasit for årets resultater og andre aktuelle tema på 
nyåret.  Da gjentar vi praksis fra de siste tre årene 
med en felles samling for hele ES, så hold av dagene 
3-4 januar 2019 til ES-samling på Moxy Hotel på 
Hellerudsletta.

Fra Prognosesenterets rapport september 2018.
Anleggsmarkedet øker kraftig – fortsatt!
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Kunstnerne er Denisas Panfilovas, Maciej Wasilewski og Vadims Kostrjukovs.

Ny garderobe i inngangen til 
kontorene våre på Berger
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VÅR VISJON

Best på våre  
spesialområder   
I sommer laget tre av våre flinke 
sveisere denne kunstferdige 
garderoben av materialer vi 
kjenner fra F avdelingen. Her kan 
du se nydelige sveisesømmer og 
kreativt arbeid med vår egen E 
festet som emblem. Symbolikken 
kan være at selskapet 
gjennomfører og leverer solid 
håndverk og solide resultater for 
våre kunder. 

Ledertrøye til ES
Garderoben utgjør en selvfølgelig 
ramme for den heder ES fikk rett 
før sommerferien i form av en 
ledertrøye som et av de mest 

lønnsomme selskapene i Skanska 
Norge familien. 
Prisene var symbolisert med de 
ulike trøyene de benytter for å 
markere statusen til de beste 
rytterne i et sykkelritt, med 
ledertrøye, klatretrøye og 
poengtrøye. 

Pokal til Skanska Norge
Anders Danielsson, den nye 
topplederen i hele Skanska, 
hedret Skanska Norge på samme 
arrangement som den beste 
forretningsenheten i hele Skanska 
internasjonalt. Anders Danielsson 
fremhevet tre hovedpoeng: 

1 Å kjenne kontrakten
2 Å være transparent
3 Profitt før volum

Hva så?
Det nytter ikke å hvile på 
laurbærene. For 2018 er 
sammensetningen av jobber mer 
krevende.
Vi må erkjenne at markedet i vår 
bransje svinger en del og likedan 
den delen vi får tak i. Den 
konstante utfordringen er at vi 
må levere gode jobber og skape 
lønnsomhet uansett.

Adm. Dir. Ståle Rød deler ut ledertrøyer til de beste 
forretningsenhetene i Skanska Norge for 2017. Hallvard 
tar imot prisen (i midten) på vegne av Entreprenørservice

Ståle viser stolt frem pokalen.Fra spunt til møbel
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VÅRE EGNE 
BILDER

Boreplassen i Lødingen 
Foto: Reinhart Miglavs

Robert Riseberg klar til dykking - Sætre sjøledning
Foto: Rune Rørvik

Sætre, Hurum. Her skal ES legge ut overvannsrør og spillvann 
pumpeledning ca 200m ut i sjøen, Der skal vi koble på eksisternede 
anlegg på 9 m dyp. ES står for hele prosessen
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Tor Inge Holmvik tester den nye trucken på lageret.
Foto: Ketil Hagen

Dag Morten Haugli og Esbjørn Vestlund borer stålkjerner i Østensjøveien 16, Oslo
Foto: Lasse Seierstad

Kongens gate 21, Oslo 
Foto: Carlos Masana

VÅRE EGNE 
BILDER
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VÅRE EGNE 
BILDER

Helikoptertransport til Vassenden.
Foto Harald Solheim

Jan-Fredrik Leikandrud og Lars Erik Kittelsen borer stag i Grenseveien 69, Oslo (med tidsriktig flagg)
Foto: Lars Randem

Tiec Van Nguyen og Torgeir Heggenes setter peler i Kristian Augusts-
gate i Oslo. Foto: Brede Lunden
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Jan-Fredrik Leikanrud og Dariusz Iwanicki monterer av lissestag.  
Langbølgen 3, Lambertseter. Foto: Brede Lunden

Boring av løsmasse stag og stålkjerner ved Elgsletta bru over Akerselva.Jan-Fredrik og Lars Eirik.
Foto Brede Lunden

Odalen vindpark. Foto Alexander Stenholt

VÅRE EGNE 
BILDER
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NOEN NYE OPPDRAG I 
1. OG 2. KVARTAL 2018

BOREAVDELINGEN

K11 E39 SVEGATJØRN-RÅDAL
Sted: Bergen
Oppdragsgiver: Implenia Norge AS
Tid: Mai - Juli
Kontraktsum: Kr. 2.000.000,-
Prosjektleder: Pål Henriksen
Anleggsleder: Pål Henriksen
Fagarbeidere: Frode Andersen, Bernt Knutsen, Geir Langen 
og Tor Arild Skogheim.
Dette er utboring av overvann til Nordåsvannet, og en del av 
dreningssystemet for veianlegget med Ø210 og lengde 
30m. Samarbeid med IMC Diving som stod for dykking for 
utsuging av kaks. Dette var et utfordrende prosjekt.

PA6 BORING ENTREPRISE 6
Sted: Strømmen, Skedsmo
Oppdragsgiver: Nittedal kommune
Tid: Mai - pågår
Kontraktssum: 11.400.000,-
Prosjekt-/anleggsleder: Pål Henriksen
Fagarbeidere: Frode Andersen, Åke Eriksson, Jan 
Gunvaldjord, Bernt Knutsen, Nikolai Knutsen, Geir Langen 

og Tor Arild Skogheim
Totalentreprise for boring for avløpsledning til Skedsmo og 
Nittedal kommune. Arbeidet skal være ferdig innen 
årsskiftet. Pga utfordrende grunnforhold var det nødvendig 
med en dyp spuntgrop, så her har både F- og B-avdelingen 
samarbeidet. E-service skal levere 240 borehull og 70 m rør i 
grøft. Dimensjon på ledning er Ø710 og borehull Ø1060.

VASSENDEN KRAFTVERK
Sted: Leirfjord, Helgeland
Oppdragsgiver: Bleikvassli Gruber AS
Tid: Mai - pågår
Kontraktsum: 5.000.000,-

Prosjekt-/anleggsleder: Harald Solheim
Fagarberidere: Lars Eriksson, Jan Gunvaldjord, Bernt Knutsen 
og Reinhard Miglavs
Helgeland Kraft AS bygger Vassenden kraftverk i Leirfjord 
kommune i Nordland.
Vassenden kraftverk vil få en installasjon på i 11 MW og en 
middelårsproduksjon på 39 GWh. 
E-service har boret en pilot på 410m. Når byggherren har 
drevet en tunnel frem til borehullet skal vi rømme opp til 
Ø1400. Både utstyr og personell blir fløyet inn med 
helikopter. Det er skift i mannskap hver onsdag. Stedet 
ligger på 500moh mellom Mosjøen og Sandnessjøen.
Vi håper å være ferdig før vinteren kommer.

FOLLOBANEN
Sted: Oslo
Oppdragsgiver: Acciona Infraestructuras and Ghella ANS
Kontraktsum: 2.300.000,-
Prosjekt-/anleggsleder: Jan Rømo
Tid: Juni - Juli
Fagarbeidere: Frode Andersen, Åke Eriksson, Nikolai 
Knutsen, Geir Langen, Reinhard Miglavs og Per Westerberg
Se egen omtale på side 

RAMBØLL E16 BJØRUM-SKARET
Sted: Sollihøgda, Bærum og Hole kommune
Oppdragsgiver: Rambøll Norge AS
Tid: Juni - September
Kontraktsum: 2.200.000
Prosjekt-/anleggsleder: Vidar Lysne
Fagarbeidere: Lars Eriksson, Ezio Kancijanic, Robert Klich, 
Roar Lundsbakken, Lasse Samskott og Alexander Stenholt

Statens vegvesen som byggherre ønsket utførelse av 
kjerneboringer i berg i forbindelse med planlegging av ny 
firefelt parsel for E16 mellom Bjørum og Skaret. Oppdraget 
omfattet kjerneboring langs fremtidig tunneltrasé for E16.
E-Service har utført kjerneboring, 5 hull - total lengde 560m 
– mulig opsjon på 200m på et senere tidspunkt.

SPRØYTEBETONGAVEDLINGEN

PE BAGN - BJØRGO
Sted: Bagn, Valdres
Oppdragsgiver: Skanska AS
Tid: Juli - pågår
Kontraktsum: Kr. 17.000.000,-.
Prosjektleder: Jan Erik Hetlebakke
Anleggsleder: Erik Steinstø
Fagarbeidere: John Andersen og Roger Sandberg
Prosjektet har fått mye media oppmerksomhet grunnet 
ekstremt god samarbeid på tvers av prosjektet:
https://www.aftenposten.no/norge/i/1apGG/Fremskynder-E16-
strekning-med-10-maneder--gleder-tungtransport-og-hyttefolk

Boreplassen – Vassenden, Leirfjord    
Foto: Jan Rømo
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Dette er også det første prosjektet vi har testet og senere 
byttet til og benyttet høy-fast fiber. Vi var faktisk den første 
entreprenør i Norge til å teste den ny høyfast fiber til Bekaert 
(Bekaert 4D fiber). 
Totalt ca. 12.000 m3 sprøytebetong

FUNDAMENTERINGSAVDELINGEN
 
NYGAARDSPLASSEN
Sted: Fredrikstad
Oppdragsgiver: AF Gruppen Norge AS
Tid: April - August 
Kontraktsum: 3.570.000,-.
Prosjektleder: Carlos Masana
Anleggsleder: Gunnar Salbu
Fagarbeidere: Anders Amundsson, Tom Runar Hanes, Roger 
Hansen, Thomas Hansen, Torkel Kristensen, Denisas 
Panfilovas og Marciej Wasilewski
AF-Gruppen bygger to blokker med leiligheter. E-service har 
fundamentert stålkjerner E-service har fundamentert 
stålkjerner (1719m i Ø120, Ø150 og Ø180). Vi boret i 
eksisterende kjeller. Etter anbefaling av NGI ble 
stålkjernepeler boret med ringborkroner pga kvikkleire. 
E-service var ansvarlig for boreslam fra kjelleren.

HAAVARD MARTINSENSVEI 34
Sted: Oslo
Oppdragsgiver: Håndverkskompaniet AS
Tid: Mai - September
Kontraktsum: 1.350.000,-.
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Lars Randem
Fagarbeidere: Tor Håvar Ausland, Lars Erik Borg, Thomas 
Gjærum, Torgeir Heggenes og Geir Andrè Kåsin.
Stålleverandøren Astrup AS bygger nytt lager på 
Haugenstua i Oslo.

Nygaardsplassen  
Foto: Carlos Masana

Thomas Gjærum og Geir Andrè Kåsin sveiser rør i Håvard 
Martinsensv 34. Foto: Lars Randem

NOEN NYE OPPDRAG I  
1. OG 2. KVARTAL 2018
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NOEN NYE OPPDRAG I 
1. OG 2. KVARTAL 2018

E-service har utført boring og setting av stålkjernepeler.

RYEN HELSEHUS
Sted: Oslo
Oppdragsgiver: Skanska Norge AS
Tid: August - pågår
Kontraktsum: Kr. 2.381.000,-.
Prosjektleder: John Petter Holtmon
Anleggsleder: Gunnar Salbu
Fagarbeidere: Morten Kristensen og Fredrik Welde.
Dagens Ryenhjemmet rives og det bygges nytt sykehjem/
helsehus på samme tomt, med inntil 15.000 kvadratmeter. 
Det nye omsorgssenteret skal bygges som et svært 
energieffektivt bygg og BREEAM-sertifiseres til karakteren 
«Very good».R
Ryen helsehus er ett av fire helsehus i Oslo kommune, og 
har både korttids- og rehabiliteringsplasser. Helsehusenes 
primære oppgave er å bidra til at pasientene skal kunne bo i 
eget hjem.
E-Service har boret og montert stålkjernepeler.

BOMMESTAD-SKY EK3
Sted: Larvik
Oppdragsgiver: Martinsen og Duvholt AS
Tid: August - September
Kontraktsum: Kr. 2.318.000,-.
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Runar Hanes
Fagarbeidere: Przemyslaw Drazek, Thomas Gjærum, Geir 
Andrè Kåsin, Jan-Fredrik Leikanrud og Marcin Szajek.
Dette er et veiprosjekt som gjelder sluttføring av veisystemet 
rundt E18 ved Larvik.
E-service har utført boring av rørspuntvegg og staging med 
løsmasse. I tillegg er det rammet HP peler.

LYSTLUNDEN
Sted: Horten
Oppdragsgiver: BetonmastHæhre B-V AS
Tid.  August - pågår
Kontraktsum:  2.217.000,-.
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Gunnar Salbu
Fagarbeidere: Roger Hansen og Thomas Hansen

I forbindelse med bygging av ny videregående skole bygges 
det også ny idrettshall i Lystlunden. Den nye idrettshallen 
skal være på omtrent 3500 m2 og skal kunne fungere på 
mange ulike måter.E-service har rammet betong peler.

OKSENØYA B4-B5
Sted: Fornebu, Bærum
Oppdragsgiver: WK Entreprenør AS
Tid: August - pågår
Kontraktsum: 1.708.000,-.
Prosjektleder: Dag Haug

Anleggsleder: Lars Randem
Fagarbeidere: Lars Erik Borg, Tom Runar Hanes, Torkel 
Kristensen og Marciej Wasilewski
WK Entreprenør AS har fått i oppdrag av OBOS Fornebu å 
bygge Oksenøya Felt B4 og B5. Prosjektet omfatter 45 
leiligheter sentralt beliggende på Fornebu. 
E-service har utført boring og setting av stålkjernepeler.

ORMSUND BUFFERSONE
Sted: Oslo

Oppdragsgiver: Agro Anlegg AS
Tid: August – September
Kontraktsum: 1.202.500,-.
Prosjektleder: Carlos Masana
Anleggsleder: Brede Lunden
Fagarbeidere: Tommy Andrè Aafløy, Egil Arntsen, Dariuz 
Iwanicki, Emil Jonsson og Tiec Van Nguyen.
Oslo Havn skal i løpet av høsten opparbeide grøntområdet 
ved badeplassen på Ormsund til en aktivitetspark. Her 
kommer det blant annet stupebrygge, utendørs 
treningspark, terrengsykkelbane og permanent dusj- og 
toalettbygg. E-Service boret og monterte en stålkjernepel for 
stupetårnet og monterte en spuntvegg (855m2 type 
AZ12-770) mot badestranden.

Ormsund Buffersone - Egil Arntsen, Tiec Van Nguygen og 
Dariusz Iwanicki
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Dariusz Iwanicki i aksjon 
med sveiseapparatet
Foto: Brede Lunden

LINDEBERG SYKEHJEM
Sted: Oslo
Oppdragsgiver: Skanska Norge AS
Tid: August – pågår
Kontraktsum: 3.050.000,-.
Prosjektleder: Carlos Masana
Anleggsleder: Gunnar Salbu
Fagarbeidere: Tommy Andrè Aafløy, Anders Amundsson, 
Lars Erik Borg, Torgeir Heggenes, Emil Jonsson; Jan-Fredrik 
Leikanrud og Denisas Panfilovas.
Skanska og Omsorgsbygg har nå startet arbeidene med 
oppføringen av Lindeberg Sykehjem. Gjennom 
samspillsprosessen har Omsorgsbygg, byggherrens rådgivere 
Sykehjemsetaten og Skanska videreutviklet og optimalisert 
prosjektet. Sykehjemmet skal stå ferdig medio 2020. 
Bruttoareal er ca 15.000m2 og vil innholde 144 
sykehjemsrom.
E-service bidrar med fundamentering av 108 stålkjernepeler 
Ø90, 100, 120 og 150.
Det er krav om fossilfri byggeplass.

ATTIVO BOLIG SANDVIKA
Sted: Bærum
Oppdragsgiver: Strukta AS
Tid: August - pågår
Kontraktsum: 7.260.000,-.
Prosjektleder: Carlos Masana
Anleggsleder: Brede Lunden
Fagarbeidere: Tommy A. Aafløy, Egil Arntsen, Edmund 
Drazek, Ørjan Gøransson, Dag Morten Haugli, Dariuz 
Iwanicki, Emil Jonsson og Krzysztof Pilarski
På Elias Smiths Plass i Sandvika sentrum bygges det 131 
leiligheter fordelt på 3 bygg. Leilighetene er 1-4 roms fra 40 
- 127m2. Det vil bli næringsvirksomhet i 1. etasje og stort 
garasjeanlegg i kjelleren. Byggherre er Attivo bolig Sandvika, 
og ferdigstillelse er stipulert til Q1 2021.
E-service rammer 2.680m2 spunt av type AZ12-770, 
AZ18-800 og AZ27-800.I tillegg borer vi 111 stk midlertidige 
stag på til sammen 2700m og 475 løsmassestag

NOEN NYE OPPDRAG I  
1. OG 2. KVARTAL 2018
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God driv for Skanska på 
E6 Helgeland – med ES 
som en god medspiller

E6 Helgeland sør - To av tre tunneler er nå ferdig sprengt

30. august i år stod det en artikkel på 

Intranettet etter at konsernledelsen i 

Skanska Norge nylig hadde vært på 

besøk på dette store vegprosjektet som 

Skanska utfører i forbindelse med 

E6-utbyggingen på Helgeland.

Prosjektledelsen kunne fortelle om god 

fremdrift og godt samarbeid med 

byggherren. 

Dette er også et stort prosjekt for ES 

som er engasjert for å utføre 

pelearbeider for brufundamentering og 

sprøytebetong i forbindelse med 

tunellarbeidene.

Vi har derfor tatt oss den frihet å låne 

litt fra artikkelen som ble presentert på 

Intranettet.

Dette er første gang i Norge at Skanska 

har en vegutviklingskontrakt, der de 

som entreprenør også har ansvaret for 

prosjektering. Det har gitt muligheter til 

mer effektiv fremdrift. 

Siden oppstarten av prosjektet i mai 

2017 har det vært god framdrift i 

prosjektet. I dag er om lag 50 prosent 

av arbeidene unnagjort. Og nå i 

september starter asfalteringen av to 

delstrekninger.

- Vi har vært veldig heldig med 

vinterdriften, noe som har gitt oss større 

fremdrift en planlagt. Dersom vi 

kommer i mål med den store 

masseflyttingsjobben fram mot jul, så vil 

vi kunne ferdigstille prosjektet før 

opprinnelig plan og avtale med Statens 

vegvesen, sier prosjektleder Roald 

Himle.

- Kontrakten sikrer stor styringsrett, og 

vi jobber tett med den prosjekterende.  

Dette gir gode muligheter for å finne 

optimaliserte og kostnadsbesparende 

løsninger, sier prosjektdirektør i 

Samferdsel & Energi, Jan Erik Skogen.
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Utfordringer på HMS
- Men det har samtidig ikke vært uten 
utfordringer. I oppbemanningen fra 
starten og utover høsten var det store 
utfordringer knyttet til svært høy 
aktivitet, mange maskiner og kjøretøy i 
gang samtidig.  Dette resulterte i 
enkelte alvorlige og kritiske hendelser 
utover høsten. Heldigvis medførte ikke 
disse hendelsene personskader. Men i 
vår ble dessverre en sjåfør hos en av 
våre leverandører alvorlig skadet i en 
ulykke, sier Skogen videre.
- Vi har jobbet målbevisst med HMS og 
har gjennomført flere allmøter med 
HMS som tema. De meldingene om 
avvik (RUH) som vi fikk inn gav oss 
muligheten til å gå tidlig inn og 
korrigere og forbedre arbeidsmetodene 
slik at sikker produksjon blir ivaretatt. I 
det forbyggende HMS-arbeidet er det 
viktig å være i nær og god dialog med 
mannskapene, understreker Jan Erik 
Skogen.

Et godt OneSkanska-prosjekt
Prosjektet er et meget godt eksempel 
på hvordan vi lykkes når det interne 
samarbeidet mellom Skanskas regioner 
og enheter fungerer bra. SamEN, IBM, 
Vassbakk & Stol, E-Service, Skanska 
Teknikk og Skanska Industrial Solutions 
bidrar med deres kompetanse og 
erfaring.

Fakta om E6 Helgeland
Utbyggingen av E6 Helgeland sør skjer 
gjennom en såkalt vegutviklings-
kontrakt. Den gir Skanska ansvar både 
for prosjektering og bygging av vegen, 
samt drift og vedlikehold i hele 
kontraktsperioden.

Kontrakten har en varighet på 15 år, 
inklusiv byggetiden som har vært 
beregnet til ca. fire år. Med en slik 
kontrakt sikres en kontinuerlig, 
sammenhengende og forutsigbar 
utbygging av en lang strekning.

Kontrakten består av syv parseller og til 
sammen skal det bygges 57,6 km ny 
E6. Skanska startet arbeidene på 

prosjektet i mai 2017 og skal etter 
planen være ferdig i løpet av 2021

Status i prosjektet
Prosjektering er ca. 85 % ferdigstilt. To 
av tre tunneler er ferdig sprengt, totalt 
ca. 1000 meter av ca. 1800 meter. 7 av 
16 kulverter er ferdigstilt. Det er startet 
opp med bygging på 5 av 6 bruer og 2 
av 6 tunnelportaler.

Litt om ES sine arbeider på 
prosjektet
Som omtalt over er det S-avdelingen og 
F-avdelingen som har arbeider på 
prosjektet.

S-avd. utfører fjellsikring for tre tunneler, 
totalt ca. 11 mnd. drivetid og ca. 5500 
m3 sprøytebetong. I tillegg kommer 
brannsikring for ca. 35.000 m2 PE-skum 
i tunnelene Kontrakts-verdien er ca. kr. 
20 mill. for fjellsikringen og ca. kr. 8 mill. 
for brannsikringen.  

Sprøytearbeidene startet opp i januar 
2018, og produksjonen har pågått jevnt 
og trutt hittil i år.  Totalt betong-volum 
for fjellsikringen ser ut til å bli noe lavere 
enn opprinnelig antatt. Nå pr. 
begynnelsen av september er det 
produsert ca. 4000 m3, og det 
forventes at fjellsikringsarbeidene blir 
ferdig i løpet av november.  Det er Svein 
Haugli og Stefan Karlsen som har stått 
for mesteparten av produksjonen.  
Sprøytearbeidene for brannsikringen 
utføres i 2019.

F-avdelingen startet opp sine arbeider 
ved påsketider i år, og arbeidene ble 
sluttført første uke i september.  
Oppdraget har bestått av 
pelefundamentering for fire bruer, med 
en kontraktsverdi på ca. kr. 9 mill.  Tre 
av bruene fundamenteres med borede 
stålrørspeler Ø813, totalt 26 peler med 
en samlet lengde på ca. 630 meter.  
Den siste brua er fundamentert på 8 
stk. stålkjernepeler Ø150 mm med en 
samlet lengde på ca. 100 m.  
Borearbeidene startet opp på Forsmo 

bru, der det skulle installeres 8 
stålrørspeler.  De lengste med antatt 
lengde opp mot 40 meter. Krevende 
grunnforhold med siltige masser, 
kombinert med et knallhardt morenelag 
av stor mektighet over berg medførte 
store problemer med boringen. For fire 
av pelene lot det seg ikke gjøre å få 
boret pelene ned til berg som forutsatt.  
Til tross for langvarig og iherdig innsats 
fra ES boremannskap ble det stopp i 
den harde morenen på noen og 30 
meters dyp. Pelene var dimensjonert for 
å ta både store vertikallaster og 
jordskjelvlaster.  Når de ikke kom til fast 
berg som forutsatt ville ikke kapasiteten 
være tilstrekkelig i forhold til lastene de 
skulle dimensjoneres for. Konstruktiv og 
løsningsorientert dialog mellom ES, 
Skanska, byggeteknisk konsulent og 
Statens vegvesen bidro til en løsning på 
utfordringen som hadde oppstått.  
Spesielt vil vi fremheve Skanskas 
geotekniker Svein Torsøe sine bidrag for 
å få på plass en tilfredsstillende løsning 
som var praktisk og fremdriftsmessig 
gjennomførbar. Løsningen ble etter 
grundige vurderinger å supplere pelene 
med en Ø200 mm stålkjernepel som ble 
boret inne i stålrørspelen, videre ned til 
berg og noen meter inn i berg. 
Stålkjernen ble montert i hele 
pelelengden og støpt inn sammen med 
den øvrige armeringen. For de øvrige 
bruene var det heldigvis andre og 
mindre utfordrende grunnforhold, så 
her gikk boringen vesentlig bedre.  
Jobben er utført av Ørjan Ausland, Tor 
Håvar Ausland, Dag Morten Haugli, 
Esbjørn Vestlund, Tommy Andre Aafløy 
og Emil Jonsson, under kyndig 
oppfølging og ledelse av 
produksjonsleder Runar Hanes og 
prosjektleder Dag Haug.

Avslutningsvis gjengir vi hva Skanskas 
prosjektdirektør Jan Erik Skogen 
meddeler når vi spør ham om hans 
erfaringer med E-Service sine arbeider 
på prosjekt E6 Helgeland sør:
-Jeg kjenner meget godt til 
sprøytebetong-avdelingen og har god 
erfaring med hva de kan prestere fra 
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tidligere prosjekter. Her på Helgeland 
stiller de også alltid opp, de er fleksible 
og flinke til å tilpasse betongsprøytingen 
for å få best mulig ukeproduksjon. 

F-avdelingen har hatt meget 
utfordrende fundamenteringsarbeider 
på prosjektet grunnet vanskelige 
grunnforhold i forbindelse med borede 
stålrørspeler, spesielt på Forsmo bru. 

-Jeg er imponert over hvordan gutta fra 
E-Service har løst oppgaven, de må 
være verdensmestere i tålmodighet når 
borsynken er nede i 0 – 10 mm pr. time 
i de vanskeligste partiene uten å miste 
motet.
De var også med på å endre 
skiftordningen sin slik at maskinene 
kunne jobbe flere timer i uka for å 
holde høyest mulig fremdrift da vi tapte 

mye tid i forhold til fremdriftsplanen på 
de første stålrørpelene. Mesteparten av 
tapt tid på Forsmo bru ble tatt inn igjen 
på de andre bruene, sier 
prosjektdirektør Jan Erik Skogen.

Ja, det var ingen dårlig attest fra en av 
de virkelige nestorene i Skanska Norges 
anleggsvirksomhet.  Stor honnør til ES 
sine mannskaper!



17

Forsmo bru

Entreprenørservice deltar en gang i året i Skanskas 
globale medarbeiderundersøkelse - Your Voice. Denne 
undersøkelsen er viktig for at vi får et felles bilde av 
hvordan det er å jobbe hos oss og hva vi må jobbe med 
for å bli bedre. Det settes derfor stor pris på det 
engasjementet som medarbeiderne har vist ved å svare 
på undersøkelsen og det er hyggelig å se at flere og 
flere svarer for hvert år. I år har 65% av medarbeiderne 
i ES svart på undersøkelsen mot 59% i fjor. Selv om 
dette er en økning, håper vi at enda flere svarer neste år.
 
Det er også hyggelig å se at vi har god utvikling på 
mange spørsmål sammenlignet med resultatet vi hadde 
i fjor. Det ser særlig ut til at vi har blitt bedre på viktige 
områder som samarbeid/teamwork, at medarbeidere 

blir behandlet med respekt av sin leder og sine kolleger 
og at man lærer nye ting. Dette tyder på at tiltakene vi 
har gjennomført virker! Vi tror her særlig at arbeidet 
med 7 forutsetninger og informasjon/involvering har 
vært viktige. Derimot har vi fortsatt mange 
forbedringsområder vi må jobbe videre med inkludert 
det å at alle skal oppleve å få jevnlige tilbakemeldinger, 
at vi må dele gode ideer med hverandre og mange 
opplever også verktøy og maskiner som en barriere mot 
å jobbe effektivt. Det er også fortsatt stor forskjell 
mellom hvordan fagarbeidere og funksjonærer vurderer 
sin arbeidshverdag. Innspill på tiltak vil alle få mulighet 
til å gi når Entreprenørservice møtes i januar til sin årlige 
samling for hele virksomheten. Dette har blitt en 
tradisjon som vi vil fortsette med! 

Your Voice - Vi blir bedre sammen!
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NYTT FRA 
AVDELINGENE

Etter en lang, tørr og varm sommer 
er høsten nå kommet, og det blir 
tidligere og tidligere mørkt. 

HMS
Den 27. august hadde vi en 
arbeidsulykke der en av våre sveisere 
fikk en Ø180 mm stålkjerne på 
høyre fot. Denne ble liggende bak 
vernetuppen inn mot vrista hans da 
den rullet den fra sitt opplegg. For å 
få kjernen bort fra foten, måtte det 
brukes tårnkrana på byggeplassen 
på grunn av kjernens vekt. Ulykken 
skjedde i forbindelse med påsveising 
av avstandsholdere og stoppere på 
stålkjerner der man også må fjerne 
stålbåndene som er brukt til å binde 
sammen kjerner. Sveiseren ble kjørt 
på sykehus i ambulanse, og har nå 
ligget der mer enn 2 uker. Han har 
fått en kraftig klemskade, og vi må 
håpe at det går bra med han. Det er 

viktig at alle er oppmerksomme på 
materialer som kan rulle, og så vil vi 
måtte gjøre en gjennomgang av 
våre arbeidsprosedyrer for denne 
type arbeid.

Maskiner og utstyr
Vi har nå i september fått levert en 
ny senkborrigg m/tilhørende graver. 
Denne gang falt valget på norsk 
leverandør og det ble en Nemek 
1130 med tilhørende graver 
Caterpillar 315. Det blir spennende 
å se om vi blir fornøyd med denne 
maskinen.

Økonomi og ordrereserve
Vi har nå i september gjort en 
gjennomgang av regnskap pr 3. 
kvartal og hvor vi mener vi skal 
havne i 2018. Slik det ser ut vil 
F-avdelingen i år komme i underkant 
av 160 millioner noe som er mer enn 

100 millioner lavere enn i 2017. 
Med de samme faste kostnader vil 
vårt resultat bli langt dårligere enn 
ønsket og forventet ved årets 
inngang.  Markedet i år har vært 
preget av mange forespørsler og 
prosjekter med lavt volum. I tillegg 
er det hard konkurranse om 
oppdragene da våre konkurrenter er 
i samme situasjon, og alle de andre 
aktører også vil jobbe der vi har vårt 
kjernenedslagsfelt. Dette har 
dessverre medført mye lediggang og 
perioder med hjemmelønn noe som 
er lite tilfredsstillende for alle. Vi får 
håpe og tro at dette vil endre seg.

Benytter anledningen til å takke alle 
for flott innsats i år.

John Petter Holtmon
Avdelingsleder

Fundamenteringsavdelingen

Fra Løren skole
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«Nu går alt så meget bedre!» var 
det en som en gang sa. Og det kan 
vi også si om B-avdelingen. 2018 ser 
ut til å bli et meget godt år med 
mulighet for rekord både når det 
gjelder omsetning og resultat. Jeg 
føler virkelig en ny og god giv i hele 
avdelingen hvor alle har bidratt til at 
vi nå ser slike gode resultater. Det vi 
sa vi skulle omsette for i år har vi 
allerede inndekket, og vel så det. 
Det blir virkelig spennende å se når 
regnskapet skal gjøres opp ved 
enden av året. Jeg vil komme 
nærmere tilbake angående tallene i 
en e-post til avdelingen.
 
Og det som er gledelig er at det er 
fullt kjør i hele avdelingen. Alle 
teknikkene vi disponerer produserer 
det de kan. Når det gjelder 
sjaktboring så har vi for tiden fire 
pågående prosjekt: PA6 for Skedsmo 
og Nittedal Kommuner, Vassenden 
Kraftverk, Lødingen Fisk og Østerbø 
Kraftverk som vi for tiden mobiliserer 
til. Kjerneborerne holder på med 
Odal Vindpark, Lundhs, Byrudberga 
og skal starte med rammeavtalen for 
Oslo VAV. På styrt boring er det 
stadig nye prosjekter over hele fjøla, 
så her er vi avhengig av UE for å 
avhjelpe oss på enkelte prosjekt. Det 
vi nå må jobbe videre med er å fylle 
opp ordrereserven for 2019 slik at vi 
fortsetter denne gode trenden.

Jeg har tidligere sagt at B-avdelingen 

skal ha som mål å rapportere minst 
60 RUH’er i løpet av 2018. Per 14. 
september har vi registrert 114 
stk!!! Dette er veldig bra. Det eneste 
jeg har å bemerke er at det er noen 
få av dere som har bidratt med de 
aller fleste. Jeg skulle derfor ønske at 
flere av dere ble litt mer engasjert i 
dette. Det hele har etter hvert også 
blitt vesentlig enklere ved at vi har 
fått appen Synergi Life hvor vi kan 
rapportere RUH’er direkte. Og for de 
som ikke har fått det med seg er det 
et felles brukernavn og passord for 
denne appen: Brukernavn: Skanska, 
Passord: BRugac8q
Men det som allikevel er mest 
gledelig er at vi hittil i år ikke har 
registrert noen alvorlige hendelser, 
altså de som har fått kodemerket 
gul eller rød. Jeg tolker det derfor 
dithen at vi har og opprettholder et 
godt fokus på HMS og sikkerhet for 
øvrig.

Tidligere i år gjennomførte vi 
medarbeiderundersøkelsen Your 
Voice. Vi har fått tilbake resultatet av 
undersøkelsen, og for B-avdelingen 
ser det ut som de aller fleste av oss 
har det ganske greit. Men som 
tidligere har vi også nå områder som 
vi må jobbe videre med. Dette vil jeg 
også gå litt nærmere i en e-post til 
avdelingen. Jeg tenkte også å gå
gjennom noe av dette på samlingen
vi skal ha på Hellerudsletta rett over
nyttår.

Dere skal alle ha fått en innkalling til 
en firmasamling rett over nyttår. Og 
da skal vi også ha noen timer hvor 
kun B-avdelingen er samlet. Hvis 
dere har noe dere ønsker at vi skal 
ta opp når vi alle er samlet i 
avdelingen, så hadde det vært fint 
om dere hadde gitt meg en 
tilbakemelding på det.

En annen spennende sak vi jobber 
med for tiden er mobiliseringen til 
driften av en TBM, 
TunnelBoreMaskin, som Norsk 
Grønnkraft Utbygging har investert 
i. Som de fleste av dere sikkert har 
fått med dere har B-avdelingen blitt 
forespurt om å stå for driften av 
denne TBM’en. TBM’en blir levert 
direkte på det første prosjektet den 
skal bore på i slutten av januar 
2019. Det er Robbins som har 
leveransen av denne. Den er Ø2800 
mm i diameter, er 100 meter lang 
og har en vekt på 150 tonn. Jeg vil 
lage en større reportasje om dette i 
det planlagte julenummeret av 
ES-posten.

Til slutt vil jeg få ønske dere en riktig 
god høst og håper at den blir like flott 
som den sommeren vi hadde i år.

Med vennlig hilsen

Hans Reinert Flaten
Avdelingsleder  
B-avdelingen

Boreavdelingen   
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Ferien er overstått og høsten og 
vinteren nærmer seg med 
stormskritt. Håper alle har hatt en fin 
ferie og er klare for ny innsats, det 
kommer til å behøves. 
Ordresituasjonen ser lys ut fremover, 
det vil bli nok å gjøre for alle mann 
fremover. 
Den felles samlingen som vi nå 
kommer til å kjøre hvert år, vil i 2019 
bli 3. og 4. januar. Sett av dagene i 
kalenderen med det samme. Dersom 
dere har forslag til tema på 
samlingen er det bare å kontakte 
undertegnede.

HMS
Det har vært etterspørsel etter 
helseundersøkelse for 
sprøyteoperatørene. Det er jo ikke 
lett å få til dette da dere 
sprøyteoperatører er så spredt både i 
geografi og i tid når dere er på jobb. 
Derfor vil vi forsøke å bestille dette 
på samlingen i januar slik at vi får 
tatt flest mulig samtidig. De som 
eventuelt ikke får tatt da, får vi finne 
en annen løsning på senere.
Kommunikasjon på stuff ser ut til å 
bedre seg stadig vekk. Flere og flere 
prosjekter har lagt inn wifi på stuff. 
Da vil telefonen ha dekning om vi 
setter den opp til å ringe via wifi.
RUH-rapporteringen er lav for 
avdelingen, håper det bedrer seg ut 
året

Maskinpark
Ny rigg, type Potenza, er foreløpig 
lagt på is. De kraftverkene vi har fått 
er forholdsvis større tverrsnitt der det 
passer bedre å bruke AMV-rigg.
Det vil bli investert i en ny 
sprøyterigg i 2019. I skrivende stund 
er det ennå ikke helt bestemt om det 
blir en ren dieselrigg eller en hybrid 
slik som «Oksen».
Vi har ansatt en ny mann, Vegard 
Bjertnæs, for å drive med maskiner 
og forebyggende vedlikehold. Noen 
av dere har allerede truffet han.  
Vegard vil reise rundt på anleggene 
nå i starten for å treffe dere og lære 
litt om måten vi jobber på.

Økonomi/Ordresituasjon
Vi er i rute for å klare våre 
omsetningsmål i 2018. 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 og 
Helgeland sør er snart ferdige med
drivingen og det planlegges oppstart
av brannnsikring på disse på nyåret. 
Når vi vet at vi nok kommer til å 
holde på i Nye Ulriken og Bagn 
Bjørgo med brannsikring samtidig så 
betyr det at flere får prøvd seg på 
platespruting.
Tolga Kraftverk vil starte i oktober, 
det er også muligheter for enda ett 
kraftverk med oppstart i 2019. Det 
passer for så vidt bra, Nedre Otta vil 

avslutte drivefasen på nyåret. 
Skarvberget nord for Alta er vi pr nå 
usikker på når starter, men jobben er 
veldig spennende og litt annerledes 
enn andre fjelljobber. Dette er et 
totalprosjekt der vi får oppgjort for 
sprøytebetongen i m2 og ikke m3.
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. 
Vi får krysse fingre for at politikerne 
finner midlene til å sette i gang. Vi er 
i hvert fall klare.

Personal
Peter Frank har sagt opp sin stilling 
hos oss og vi ønsker han lykke til 
videre. Vi har 2 nyansettelser siden 
forrige nummer. Vegard Bjertnæs 
som omtalt tidligere og Bjørn Einar 
Lie som foreløpig skal overta på 
Potenza-riggen etter Peter som 
slutter. Vi ønsker begge to hjertelig 
velkommen. 

Til slutt er det bare å ønske en riktig 
fin høst til dere alle. Jaktsesongen 
nærmer så og jeg vet at mange av 
dere venter på den. Lykke til og vær 
forsiktige.

Hilsen  
Jan-Erik Hetlebakke
Avdelingsleder

Sprøytebetongavdelingen
Nye Ulriken
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Risiko oppstår i arbeidet

Ulykkesstedet Sikkerhet med barriere

Det oppstår uønskede hendelser når vi 
jobber. For å unngå at hendelsene får 
konsekvenser må vi tenke på å lage 
barrierer som er fysiske og praktiske 
hindringer. 

Eksempel på barriere tenkning.
Den siste alvorlige hendelsen med 
personskade oppsto siden vi ikke har 
tenkt godt nok gjennom dette med 
barriere. En stålkjernepel rullet av 
opplagringen og ned på foten til en 
medarbeider. Foten ble kraftig klemt og 
skadet med minimum 3 uker på 
sykehus og mye plager i fortsettelsen for 
den skadde, som konsekvens.

Det første bilde viser ulykkesstedet, der 
stålkjernen rullet ned fra opplagringen. 
Bilde nr. to viser en improvisert løsning 
der det er sveiset på stoppere, så 
kjernene ikke kan rulle av opplagringen. 
Vi har mange og gode prosedyrer i ES. 
Disse er tilgjengelig via formann. 
Prosedyrene skal alltid være vedlegg 
som grunnlag om det er nødvendig å 
utarbeide en sikker jobbanalyse. 

Papiret Sikker Jobb Analyse, SJA, 
hjelper ingen. Det er de praktiske 
tiltakene som bidrar med sikkerhet!

Risiko for hendelser oppstår både med 
og uten maskiner. Vi må ta oss tid til å 
tilrettelegge arbeidet med nødvendige 
barrierer. Når det gjelder maskinene, så 
må barriere og sikkerhetstenkning i 
større grad påvirke hvordan vi tenker 
innkjøp og eventuelt oppgraderinger 
av maskinene våre. I sommer gjorde vi 
risikovurdering av de fleste 
maskintypene våre. Metoden er å 
notere alle uønskede hendelser som 
kan oppstå med maskinen i bruk. Så 
sjekker vi hver enkelt mulige hendelse 
og vurderer hvor ofte dette kan 
inntreffe og eventuelt hvor alvorlig en 
hendelse kan bli. Sammen med 
erfaringene vi har, forbedrer vi 
prosedyrene, gjør fysiske tiltak eller på 
andre måter lager barrierer for å 
forhindre fatale utfall. Dette trenger vi 
innspill til. Det er veldig fint om dere 
skriver RUHer ang manglende barrierer, 
når dere oppdager dette. Så må vi 

sammen gjøre noe med det. Vi kan 
skrive det inn i prosedyrene, men det 
må også gjennomføres i praksis. Vi tror 
dette vil lette arbeidet samtidig som 
sikkerheten øker. Ledelsen må bli mer 
krevende overfor oppdragsgiver for å 
få anledning til å tilrettelegge arbeidet 
skikkelig.

Kartlegging og risikovurdering
Når vi lister opp mulige hendelser fra 
erfaring eller det vi kan forestille oss, 
kan vi vurdere hvor ofte og hvor 
alvorlig en hendelse vil oppstå ved å 
plassere hendelsen i diagrammet?

Sammen med fagarbeiderne og 
arbeidsledere og med de erfaringene vi 
har, kan vi forbedre prosedyrene, gjøre 
fysiske tiltak eller på andre måter lage 
barrierer for å forhindre at uønskede 
hendelser skal oppstå.

Stig og Ketil    

Risikodiagram



22

Follobanen

I sin sedvane tro har 
B-avdelingen nok en gang tatt 
på seg et prosjekt som det i 
utgangspunktet så ut til å være 
best å holde sine fingre langt 
unna. Men planlegging og 
gjennomføring av spennende og 
krevende boreoppdrag er jo 
nettopp det som er ES sin styrke, 
og det vi er kjent for i markedet.
Når man så er bevisst på hva en 
skal ta på seg av risiko, og ikke 
lar seg presse av selv skarp-
skodde italienske advokater i 
kontrakts-forhandlingene, er det 
bare å sette i gang….

Det spansk-italienske konsortiet 
Accione Ghella, AGJV, har som kjent 
fått prosjektet med å drive to 
parallelle jernbanetunneler mellom 
Oslo og Ski. Hver tunnel er på 22 
km. Midt på dette strekket er det 

sprengt ut et tverrslag hvor fire 
tunnelboremaskiner, TBM, ble 
montert. To av disse går i hver sin 
retning. To mot Ski og to mot Oslo. 
Diameteren på disse er 10 meter, så 
det er store dimensjoner vi snakker 
om. Den 11. september hadde de to 
TBM’ene som går mot Oslo sine 
gjennomslag. De andre to er ventet 
å få sine gjennomslag i 2019.

I mars i år ble vi kontaktet av AGJV 
for om mulig å kunne løse et 
problem som hadde oppstått. De 
hadde oppdaget at den ene TBM’en 
som gikk mot Oslo kom til å passere 
knappe 1,3 meter under 
Kværnertunnelen. Dette er en 
kloakktunnel som renner fra 
Kværnerbyen. Det de var redde for 
var om området mellom tunnelene 
kunne kollapse og at kloakken fra 
Kværnertunnelen ville renne inn i 

TBM-tunnelen. På det meste kunne 
det da renne inn ca 2 m³ med 
kloakk i sekundet. Noe som ville ha 
fått katastrofale følger. 

Etter mange og lange møter kom vi 
fram til en løsning som vi hadde tro 
på kunne la seg gjennomføre. Vi 
skulle stå på toppen av Ekebergåsen 
og bore et 170 meter langt hull ned 
til bunnrenna i Kværnertunnelen. 
Derfra skulle vi bore videre ned til 
Midgardsormtunnelen. En annen 
tunnel som også har det samme 
formålet med å transportere kloakk. 
Fra Midgardsormtunnelen skulle vi 
rømme opp hullet tilbake til 
Kværnertunnelen. En strekning på 
drøyt 21 meter. Dermed ville 
kloakken fra Kværnertunnelen bli 
ledet ned i Midgardsormtunnelen og 
passering med TBM’en kunne skje 
tilnærmet risikofritt.

Profiltegning av prosjektet
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Utfordringen i prosjektet var å treffe 
bunnrenna i Kværnertunnelen. Dette 
er en liten tunnel med en diameter 
på ca 3 meter og hvor bunnrenna 
som ligger på den ene siden er ca 1 
meter bred. Og med raiseboring hvor 
man ikke har noen slags 
styremulighet i horisontalplanet, og 
bare en liten korrigeringsmulighet i 
vertikalplanet hvis berget tillater det 
vel og merke, sier det seg selv at 
dette var en stor utfordring. I tillegg 
skulle vi passere en svakhetssone på 
skrå, og som kunne skape store 
problemer. Tiden var for knapp til å 
mobilisere annet og mer styrbart 
utstyr for jobben, så raiseboring var 
vårt eneste alternativ.

Forhandlingsmøtet for å få 
kontrakten på plass var også en 
utfordring i seg selv. På andre siden 
av bordet ble vi i tillegg til 
prosjektledelsen møtt av advokat. I 
utgangspunktet virket avstanden 
mellom partene for stor til at vi 
kunne enes om noe som helst. Vi 
skulle blant annet ta på oss ansvaret 
for grunnforholdene, samt alle 
forpliktelsene som AGJV hadde 
ovenfor Bane NOR skulle videreføres 
til oss. Enhver kontrakt basert på 
Norsk Standard kunne vi bare 
glemme. Men etter å ha truet med å 
forlate møtet et par ganger fikk vi 
det som vi ville, og prosjektet kunne 
starte.

En annen utfordring var 
arbeidsmiljøet inne i tunnelene. Alle 
som kunne tenkes å bli sendt inn i 
tunnelene ble proppet fulle med 
vaksiner. I tillegg måtte vi gjennomgå 
sikkerhetskurs og kurs i bruk av 
påbudt heldekkende vernedrakt med 
friskluftsmaske.

For de som fulgte litt med i media i 
sommer fikk kanskje med seg at det 
var fare for kloakkutslipp i indre 
Oslofjord, og at populære badesteder 
som Sørenga kunne bli stengt. Og 
det midt i fellesferien! Årsaken til 
dette var at når vi skulle inn i 
Midgardsormtunnelen og arbeide så 
måtte kloakken ledes ut i 
Oslofjorden. I det hele tatt så var 
dette en liten krise og presset på oss 
ble ikke noe særlig mindre av det.

Men det hele forløp mer eller mindre 
helt smertefritt. Hele prosjektet var 

utført i løpet av kun tre uker. Alle 
involverte i prosjektet brettet opp 
ermene og bidro til at dette skulle bli 
en suksess. God planlegging i alle 
ledd, og Jan Rømo fikk etter hvert sin 
nattesøvn tilbake og kunne la 
neglene gro ut igjen. Indre Oslofjord 
ble ikke stengt og badelivet kunne gå 
upåvirket av hva som skjedde inne i 
fjellet. Det var heller ingen 
journalister som koblet 
sammenhengen mellom at vi stod på 
toppen av Ekebergåsen og boret og 
krisen som kunne innfinne seg i 
fellesferien i indre Oslofjord.

Nok et spennende prosjekt vel 
gjennomført. Nå er det bare å vente på 
neste som ingen andre våger å ta i…!  

Hans Reinert Flaten
Avd.leder B-avdelingen

Kværnertunnelen fra innsiden

Opprømmerkrona montert inne i Midgardsormtunnelen, og på vei opp mot  
Kværnertunnelen.

Geir Langen, Åke Eriksson, Vidar Lysne 
og Nikolai Knutsen i vernedrakter, klare 
til å entre inn i Kværnertunnelen.

Bildet viser kloakken som strømmer ned i et 
ferdig boret hull på Ø1060 mm midt i bunn-
renna i Kværnertunnelen. Den røde ringen 
indikerer utslagspunktet for piloten fra toppen 
av Ekebergåsen.
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Her er reglene slik de er beskrevet i lovdata.

ABAX – Elektronisk 
kjørebok

Som dere ser så vil de som kjører anleggsbil og ikke 
følger disse reglene, kunne få et inntektspåslag på 
60.000 og oppover, alt etter hva bilen kostet ny. Derfor 
er det viktig at alle har ABAX montert i bilen og bruker 
denne. De som har problemer med å komme i gang 
kan kontakte Olaf Gjesdahl eller Stig Rune Magnor, så 
skal vi hjelpe dere så godt vi kan.

GDPR 
De siste månedene har de fleste av oss mottatt mange 
mail og sms hvor vi blir bedt om å godkjenne forskjellige 
aktørers bruk av personinformasjon om deg, Hva handler 
dette om og hvordan møter det Entreprenørservice som 
arbeidsgiver? 

GDPR står for General Data Protection Regulation og er 
EUs forordning om personvern som har blitt norsk rett i 
2018. GDPR handler om enkeltindividers rettigheter og 
sikkerhet for at personlig informasjon virksomheten har 
legitimt behov for å innhente og bruke, ikke skal brukes til 
andre formål. Med GDPR er enkeltindividers rettigheter 
løftet frem, tydeliggjort og prioritert.

For at Entreprenørservice skal kunne håndtere og 
oppbevare personopplysninger må ES ha såkalt 
behandlingsgrunnlag for det. ES vil for eksempel ha et 
behandlingsgrunnlag for å håndtere personopplysninger 
om ansatte i kraft av å oppfylle ansettelsesavtalen og 
utbetale lønn. Sensitive personopplysninger vil arbeidsgiver 
sjeldent ha behov for å lagre. Et praktisk viktig unntak er 
imidlertid håndtering av helseopplysninger og informasjon 
om fagforeningsmedlemskap. Her vil det kunne foreligge 
behandlingsgrunnlag i kraft av arbeidsrettslige forpliktelser 
knyttet til sykefraværsoppfølging eller avtale om trekk for 
fagforeningskontingent. Uansett skal personinformasjonen 
lagres og tilgangsstyres slik at kun de som har behov har 
tilgang. En vanlig misforståelse ved GDPR er at 
arbeidsgiver må be om samtykke fra medarbeider for å 
behandle personinformasjon om sine ansatte. Samtykke er 
sjelden et nødvendig eller tilstrekkelig 
behandlingsgrunnlag i ansettelsesforhold. Arbeidsgiver vil 
vanligvis ha behandlingsgrunnlag i kraft av oppfyllelse av 
ansettelsesavtalen eller som følge av lovpålagte plikter 
man har som arbeidsgiver.. Derimot skal ansatte ha 
informasjon om arbeidsgivers bruk av personinformasjon. 
Dette gjøres i Entreprenørservice gjennom en 
personvernerklæring som sier noe om hvilken informasjon 
vi behandler og hvordan vi behandler den. Det vil også gis 
informasjon om dette ved ansettelse. 

Selv om dette er et nytt regelverk, er veldig mye av det 
gamle personvernregelverket som er videreført.  GDPR har 
imidlertid tydeliggjort en del prinsipper, og det er strengere 
krav til å kunne dokumentere bruken av 
personinformasjon, samt at regelverket gir mer rettigheter 
til individene. Vi oppfordrer her alle ansatte til å lese 
igjennom personvernerklæringen til ES, slik at du får 
innsikt i hvilken personinformasjon vi behandler om 
ansatte og hva slags rettigheter du som registrert har i den 
forbindelse.,

*Kilder: HR Norge sin veiledning om GDPR, samt 
informasjon fra Skanskakonsernet
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Funksjonærforeningens 
årlige utflukt
Høyt som ørnen stiger, tur retur 
Oscarsborg festning?
Riktignok så vi ørn på turen, en havørn 
ute ved Håøya. En havørn med 
vingespenn på 2,5 m. En stor 
opplevelse. Kapteinen forsøkte å fly, 
men motorkraften ble for liten og 
vingene for små. Lette sjødyktige båter 
med to motorer på 300 hp hver som 
førte oss opp i 48 knop. Vi kunne alle 
kjenne at kroppene våre er bygget for 
fart og spenning. Om vi kom løs fra 
vannet vites ikke, men vi kom alltid 
ned. Vi var i nærheten av følelsen det 
er å fly. 

Vi fikk omvisning med det viktigste på 
Oscarsborg, og en stopp der det 
fortsatt lekker olje fra Blücher. Dette 
var gøy, men det er ikke plass til mange 
slike selv om Oslofjorden virker stor. 
Ingen akterutseilt, ingen i avgang og 
ingen mating av krabber. Mating ble 

det etter på av landkrabber, uten 
vernebriller, redningsvester og 
overlevingsdresser. En spesiell avkobling 
for spesialister fra FF i ES, som alltid 
med egeninnsats.
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JUBILEER
Tor Arild Skogheim 20 år 6. juli
Tor Håvar Ausland 15 år 15. september
Dag Morten Haugli 15 år 30. september
Jan Rune Haugli  10 år 23. september
Robert Klich    5 år 25. februar
Krzysztof Pilarski    5 år 19. august

Entreprenørservice gratulerer!

RUNDE DAGER
Tor Arild Skogheim 60 år  3. september
Kurt Olav Høgli  50 år  3. mai
Helge Knutsen  50 år  3. mai
Vadims Kostrjukovs 50 år  6. juli
Maciej Wasilewski 40 år  5. september
Anders Amundsson 30 år 30. juli
Torgeir Heggenes  30 år 13. mai

Entreprenørservice gratulerer!

SLUTTET
Anders Olsson  S-avd 20. april
Johakim Blomqvist B-avd 30. april
Roger Buvald  Maskin 31. mai
Sondre Hoff Haugen S-avd 31. august 
   (begynte igjen i mai-18)
Dag Morten Haugli F-avd 30. september 

Entreprenørservice takker for innsatsen!

2018: NYTT PÅ  
PERSONALSIDEN

ENTREPRENØRSERVICE  
ER NÅ PÅ FACEBOOK! 

Entreprenørservice AS har nå etablert en offisiell 
Facebook-side. Ønsket er å være en informativ kanal 
for kunder, medarbeidere og alle med en generell 
interesse for vår fagfelt. Facebook-siden vil styrke vår 
tilstedeværelse i markedet, og forhåpentligvis fange 
oppmerksomheten til oppdragsgivere. 

I tillegg til å være en utmerket kanal for å publisere 
bilder og informasjon fra prosjektene våre, så er dette 
en effektiv plattform for blant annet reklame og 
stillingsannonser. 

Avdelingene har fått en «media ansvarlig» hver som 
stadig legger ut bilder og informasjon om pågående 
prosjekter. Vi ønsker at alle bidrar til å sende inn 
bilder/info om prosjektene.

Følgende er kontaktpersoner per avdeling:

Boring  Vidar Lysne
Fundamentering John Petter Holtmon
Sprøytebetong Erik Steinstø

Husk at det nå er mulig å oppgi Entreprenørservice AS 
som arbeidsgiver på Facebook.
Husk å oppdatere profilen din!

URL’en til vår offisiell side:  
www.facebook.com/entreprenorservice.as

Blide medarbeidere fra ES og Skanska klare for ukens 
treningstur iført profilert treningstøy og ES-sykler utlånt 
fra ES-BIL. Denne turen syklet vi fra Tæruddalen og på 
sti og skiløype over til Ringdalkoia, videre til Ask og 
tilbake igjen til Berger. Dette er veldig hyggelig og 
sosialt, samt et godt bidrag til en bedre helse og trivsel. 
Oppfordrer andre med utgangspunkt fra Lahaugmoen 
eller ute på prosjektene og gjøre noe felles som dere 
selv liker.

MELKESYRE

F.v. Magnus Langlien, Ketil Hagen, Bjørn Kristoffersen 
(Skanska og ex. ES), Tommy Paulsen (Skanska Survey), 
Jan-Erik Hetlebakke og Hallvard Sindre
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NYANSATTE

Vegard Bjertnæs 
(31) 
begynte på S-avde-
lingen den 3. 
september. Han 
overtok som 
maskinansvarlig 
etter Roger Buvald. 

Vegard kommer fra Modum hvor 
han også bor sammen med sin 
kone. Han har fagbrev som lastebil-
mekaniker. Vegard går nå 3. året på 
et 4-årig nett-/deltidstudium 
(tilsvarer 2-årig på heltid) hos 
Kongsberg tekniske fagskole innen 
mekatronikk. 
Han har tidligere jobbet hos Bertel 
O.Steen. Først to år som lærling, og 
deretter 5 år som lastebilmekaniker. 
Etter dette og frem til i dag har han 
vært utemekaniker hos Hæhre, 
mekanisk avdeling. Her var han i 
hovedsak ute på anlegg.
Han har ingen bekjente i E-Service 
og visste lite om firmaet fra tidlige-
re. Han så annonsen og følte at 
jobben var et steg oppover med 
mere ansvar og muligheter.
På fritiden driver han litt med MMA 
som er en kampsport. I tillegg trener 
han litt i klatrevegg.

Bjørn Einar Lie (38) 
begynte som 
sprøytebetongope-
ratør i S-avdelingen 
den 10. september. 
Han kommer fra 
Kviteseid i Telemark 
hvor han bor med 

samboer og en datter på 2 år. Bjørn 
Einar gikk på videregående skole 
både i Lunde og Røyken. Han har 
jobbet både som bilmekaniker og 
biloppretter noen år i Drangedal, og 
også vært innom NCC som asfaltleg-
ger en tid. Bjørn Einar var innom B-av-
delingen på vårparten 2013. Han 
kjente derfor til E-service, og derfor 
kontaktet han oss vedrørende jobb i 
S-avdelingen.
På fritiden blir det husbygging og 
mekking på bil. Med kort ei til Vrådal 
Alpinsenter blir det en del skiståing 
vinterstid.

ANSATTE FORDELT PÅ NASJON
E-service har pr. 30. september 104 ansatte som 
kommer fra syv ulike land.

PERSONALIA

PENSJONSERING
Kjell Haugen, dreieren fra Rud, gikk av med pensjon i sommer, her er ett 
bilde fra markeringen på Berger 08.08.18. Han var ansatt hos oss fra juli 
2006 til februar 2017, da ble han med på flyttelasset og overført til 
Skanska sitt verksted på Berger. Han er bosatt på Hønefoss og syntes 
arbeidsveien til Berger ble for lang. Nå reiser vel Kjell heller en tur til 
Spania og nyter tilværelsen der.
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Returadresse:
ES-posten
Bølerveien 61
2020 Skedsmokorset

Fra Lødingen 24/9 – Foto Bernt Knutsen

god høst!
Ønsker alle en riktig


