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Fremtiden formes

Med ES som en  
sikker medspiller
I en av utgavene av Finansavisen i juni i år var det 
et annonsebilag med tittelen Fremtidens veinett. 
På lederplass på side 2 i bilaget har Samferdsels-
minister Ketil Solvik Olsen et innlegg med tittelen 
Skal forme fremtiden. Hans budskap i innlegget 
er bl.a. at mobilitet og effektiv transport av folk 
og gods er et fundament for et moderne sam-
funn, og at det nye statlige selskapet Nye Veier 
AS er et av regjeringens redskaper for å skape ny 
giv i arbeidet med å ruste opp infrastrukturen.  
De store linjene i samfunnsutviklingen, regjerin-
gens redskaper og prioriteringer blant små og sto-
re utbyggingsprosjekter i landet vårt er nok ikke 
blant det vi i ES tenker mest på for å få ES-hjulene 
til å gå rundt i vår travle hverdag. Men selv om 
mye av det ES utfører av arbeider og tjenester 
ikke synes til slutt når et stort veianlegg åpnes, et 
flott kontorbygg eller et nytt kraftverk tas i bruk, 
må vi ikke glemme at vi er en av mange viktige 
brikker og aktører som samfunnet er avhengige 
av for å bygge landet og forme fremtiden.  

Derfor var det høyst vel-
fortjent at ES fikk inn sin 
lille annonse med tittelen 
En sikker medspiller på 
den samme siden i det 
ovennevnte bilaget som 
samferdselsministerens 
innlegg.

Vi er med og bygger for et bedre samfunn, 
skaper merverdi for kundene, for samfunnet, for 
våre eiere og for oss selv.

I de aller fleste tilfeller går forberedelser, plan-
legging og utførelsen av våre arbeider greit, 
og kundene er fornøyd med våre leveranser.  
Forhåpentligvis så fornøyd at ES også ved en 
senere anledning er en prioritert leverandør hos 
den samme kunden. Dessverre oppstår det noen 
ganger tvister og uenigheter. Årsaken til det er 
som regel sammensatt, men noen av grunnene 
er ofte knyttet til mangelfull planlegging fra 
kundens side eller vår egen side, mangelfull og 
dårlig kommunikasjon, eller uavklarte ansvars-
forhold før arbeidene starter.

Vi hører og leser mye i nyhetsbildet om det høye 
konfliktnivået i bygge- og anleggsbransjen, og 
at det med jevne mellomrom er rettslige tvister 
mellom store statlige byggherrer og store entre-
prenørselskaper.

ES trekker sjelden uenigheter så langt, som regel 
finner vi sammen med kunden en omforent 
løsning som begge kan leve godt med. Noen 
sjeldne ganger ender vi i diskusjoner og uenig-
heter knyttet til viktige prinsipielle forutsetnin-
ger som vi ikke ønsker å «hestehandle om». Da 
er også ES villig til å gå til rettslige skritt for å 
ivareta sine interesser, og for å få avklart viktige 
prinsipper i tolkninger av en kontrakt. Slike tvis-
ter er tids- og ressurskrevende og har som regel 
et usikkert utfall. Så selv om ES kan være sterk i 
troen på en god sak, kan retten falle ned på en 
tolkning som ikke er i ES sin favør. Uansett vil en 
rettslig kjennelse ha stor betydning, og vil være 
en viktig lærdom for vårt videre arbeid. Når en 
rett skal felle en dom er det godt dokumenterte 
påstander og argumenter, og hvordan partene 
har ivaretatt sine formelle forpliktelser som 
blir vektlagt. Subjektiv oppfattelse av hva som 
oppleves som rettferdig eller urettferdig spiller 
mindre rolle. Orden og ryddighet fra A til Å i 
prosjektoppfølgingen, og bevissthet om hva en 
faktisk har påtatt seg av ansvar og forpliktelser 
er det som vinner frem.

ES har ikke tradisjon for å være, og skal heller 
ikke i fremtiden være, en aktør som til stadighet 
kommer trekkende med regningsblokken for å 
kreve tilleggs- og endringsarbeider for både det 
ene og det andre. ES skal være en forutsigbar, 
ryddig og løsningsorientert aktør.  En medspiller 
som har orden og struktur i måten å jobbe på.

Det gjøres veldig mye bra arbeid i ES, og derfor 
leverer ES gode resultater. For å fortsette med 
det, og for stadig å strekke oss litt lenger må vi 
være i kontinuerlig forbedring, og ta noen små 
justeringsknepp i måten å jobbe på som tar oss 
videre i riktig retning.

Videre arbeid med utvalgte tiltak i vår forretnings-
plan mot 2020 skal hjelpe oss med dette.  Blant 
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de strategiske fokusområder som ble 
presentert på samlingen på Klækken 
i fjor var Effektivisering og spesialise-
ring av produksjonen og Utvikling av 
kultur og teft.  I høst skal vi prioritere 
videre arbeid med ett tiltak innen 
hver av disse fokusområdene.

Jeg kom inn på noe av dette i mitt 
innlegg på samlingen vi hadde på 
Gardermoen i vår, men jeg omtaler 
allikevel de to prioriterte tiltakene litt 
nærmere her, med bakgrunn, hensikt 
og målsettinger.

1) Involverende planlegging:
Tiltaket skal sikre større delaktighet 
fra fagarbeidersiden i prosjektforbe-
redelser og prosjektgjennomføring.

Bakgrunn og hensikt:
ES sin drift er i stor grad basert på 
at fagarbeiderne har et selvstendig 
ansvar i den daglige drift. Det er et 
behov for å forbedre måten å utveksle 
prosjektinformasjon med fagarbei-
derne på. Hensikten er å oppnå 
større delaktighet og øket motivasjon 
for å bidra til vellykket og lønnsom 
prosjektgjennomføring.

Målsettinger:
•  Større eierskap til eget arbeid

•  Fagarbeiderne skal involveres mer i 
prosjektplanlegging og -gjennom-
føring

•  Informasjonsflyten skal forenkles 
og forbedres ved øket bruk av 
digitale verktøy

•  Arbeidet med utvikling og tilrette-
legging for «den digitale fagarbeider» 
skal være en del av tiltaket

Under samlingen på Gardermoen 
orienterte jeg om våre planer om å 
utvikle og legge til rette for større 
bruk av digitale hjelpemidler og 
plattformer i måten å jobbe på.  
Etter samlingen på Gardermoen har 
arbeidsgruppen for den digitale fag-
arbeider hatt sitt første møte, og har 
presentert mange spennende forslag 
og tanker. Utålmodigheten etter å se 
konkrete resultater av dette arbeidet 
er helt sikkert stor, og dere skal vite 
at det jobbes jevnt og trutt. Forhå-
pentligvis vil vi ha på plass de første 
utgavene av App-baserte rapporter 
o.l. i løpet av høsten. Første steg på 
veien med It-brukerkonto for alle 

ES-ansatte er nå på plass. Se for øvrig 
egen artikkel om den digitale fagar-
beider i denne utgaven av ES-Posten.

2) Tydeligere i betingelser og  
krav overfor kunder:
Tiltaket skal sikre øket fokus og for-
ståelse på ansvars- og risikofordeling 
mellom ES og kunde. Både når det 
gjelder det kommersielle og mhp. 
tilrettelegging og planlegging for 
utførelse av arbeidene.

Bakgrunn og hensikt:
ES utfører i all hovedsak sine prosjekter 
i underentrepriser for andre entrepre-
nører. Det er ofte stor variasjon i grunn-
laget ES har for å gi tilbud på opp-
draget, og det kan være stor forskjell 
mellom kundens forventninger til hva 
ES har inkludert og hva ES forutsetter 
at kunden selv skal ivareta av ytelser.  
ES må bli mer tydelig i beskrivelsene av 
sine forutsetninger og forbehold, og 
være mer bevisst på betydningen av å 
la seg presse til å «gi disse» bort i kon-
traktsforhandlingene. Prosjektledere, 
produksjonsledere og driftspersonellet 
for øvrig må ha et mer bevisst forhold 
til avtalte forutsetninger, og benytte 
disse til å ivareta ES sine interesser.

Målsettinger:
•  Øke ES egen bevissthet på avtalte 

forutsetninger og oppfølgingen av 
disse

•  Kunden bedre forberedt, og anleg-
get dermed bedre tilrettelagt for at 
ES kan komme raskt i gang med en 
sikker og effektiv produksjon

•  Felles forståelse mellom kunde og 
ES for at avtalte forutsetninger om 
tilrettelegging, sikkerhetsavstander 
og uforstyrret arbeid bidrar til en sik-
rere og mer effektiv produksjon, og 
dermed gir merverdi for begge parter

•  Konfliktnivå reduseres og uavklarte,  
tidkrevende diskusjoner om 
ansvars forhold unngås

Disse to tiltakene griper inn i veldig 
mye av det som er sentralt for at ES 
skal utvikle seg videre, og lykkes vi 
med det vil ES fortsatt være En sikker 
medspiller som bidrar i byggingen av 
fremtidens samfunn.

Etter en hektisk start på året med solid 
innspurt i flytteforberedelser, var det 
meste klart for innflytting i nye kon-

torer på Berger den 6. februar, og de 
fleste av «kontorfolket» var på plass 
på Berger fra denne datoen. Verksted 
og lager på Berger skulle ikke ferdig-
stilles til samme dato, så det har vært 
aktivitet på Rud videre utover vinteren.  
Tømming av lager og verksted på Rud 
var stort sett fullført til påske, og våre 
tidligere ES-kollegaer i verkstedet på 
Rud er nå i full sving i Verkstedet på 
Berger med Skanska logo på arbeids-
tøyet. Rudssletta 24 var ferdig ryddet 
og klargjort til 1. juni, så nå blir det 
spennende å følge med på hva som 
skjer videre der. Det skal ifølge ryktene 
være interessenter i bilbransjen som 
snuser på eiendommen.

Alle har stått på for å holde ES- 
Business As Usual etter flyttingen, og 
hverdagen på Berger har etter hvert 
begynt å normalisere seg. Uvant for 
mange med kontorløsninger i åpne 
soner, men flere små stillerom og 
egne møterom for driftsavdelingene 
gir muligheten for å trekke seg litt 
tilbake for telefonsamtaler eller grup-
pediskusjoner. Diverse små og store 
utfordringer av praktisk og administra-
tiv art har dukket opp, men det meste 
er på plass og fungerer bra. Med lyse 
fine lokaler, topp moderne audio-
visuelt utstyr i møterommene og en 
fin kantineløsning ligger mye til rette 
for å ha en god arbeidsdag.

For flere av dere som er ute i driften 
kan det gå lenge mellom hver gang 
dere er innom på Berger. Derfor var 
det hyggelig at så mange hadde  
anledningen til å delta på samlingen 
på Gardermoen i april, og da fikk  
anledning til å være med på omvisin-
gen i våre nye lokaler.

Samlingen var etter mitt syn svært 
vellykket, og vi planlegger for en ny 
samling på samme sted 11.–12. januar 
neste år. Hold av disse datoene.  
Nærmere informasjon kommer.

Takk for innsatsen så langt!  Håper 
dere alle har hatt en fin og avkoblende 
sommer og er klare for nye og spen-
nende utfordringer utover høsten.
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Heder og ære  
til ES som langvarig MEF-medlem

Onsdag 20. september fikk ES besøk av Espen Alvestad  
i MEF i anledning av at ES har vært medlem i over 25 år.  
En flott plakett ble tradisjonen tro overlevert.

Espen Alvestad overrekker jubileumsplakett som Hallvard Sindre mottar på vegne av ES for 25-års medlemskap i Maskinentreprenørenes Forbund.

Maskinentreprenørenes Forbund, MEF, er en frittstående 
bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer 
litt over 2050 små, mellomstore og store bedrifter.

Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell 
anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også 
skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og 
avfallsbedrifter. Samlet omsetter medlemsbedriftene for 
rundt 77 milliarder kroner i året og sysselsetter litt over 
30.000 arbeidstakere. 

Forbundets formål er å fremme bransjenes faglige,  
økonomiske, næringspolitiske og ideelle interesser. Det 
arbeides inn mot det politiske miljøet og myndigheter 
både sentralt, regionalt og lokalt for å skape best mulige 
og forutsigbare rammebetingelser for medlemsbedrifte-
nes bransjer. 

Blant Forbundets næringspolitiske flaggsaker er:

• Løft for yrkesfagene

• Bedre koordinering av vann- og avløpssektoren

• Offentlige anleggskontrakter må tilpasses markedet

• Skognæringens infrastrukturbehov

• Konkurranse på like vilkår

For ES sin del har medlemskapet bl.a. hatt stor betydning 
for forsikringsvilkår, da MEF innen dette feltet jobber 
aktivt for å forhandle frem forsikringsavtaler for med-
lemsbedriftene som ivaretar spesielt utfordrende pro-
blemstillinger. Som f.eks. ansvarsforhold knyttet til 
maskiner i arbeid tett inntil eksisterende bygninger og 
konstruksjoner. En aktuell sak som ES, og andre tilsvaren-
de virksomheter, nå er i dialog med MEF om er mulig 
innlemming av Pele- og Spuntentreprenørenes Forening 
som en faggruppe i MEF.  
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BOREAVDELINGEN

SIRA KVINA KRAFTVERK
Sted: Sirdal, Rogaland
Oppdragsgiver: Risa AS
Tid. 07.11.2016 – 30.06.2017
Kontraktsum: Kr. 3.300.000,-
Prosjektleder: Trond Øiseth
Anleggsleder: Harald Solheim
Fagarbeidere: Sigmund Eide, Lars 
Eriksson, Jens Harald Olsen, David 
Pedersen, Jarl Brattbakk Rømo og 
Per Westerberg.

ES borer en kabelsjakt på 160m med 
Ø2,7m for det eksisterende kraftver-
ket i Tonstad for Statkraft. Tonstad 
kraftverk er Norges største målt i 
årlig produksjon, og dermed også 
det sentrale kraftverket i Sira-Kvina 
kraftselskap. Kabelsjakten har 
sammenheng med prosjektet i 
Vollesfjord (se Es-posten sommer 
2016).

OV SYKEHUSVEGEN
Sted: Porsgrunn
Oppdragsgiver: Martinsen & Duvholt AS
Tid: 07.02.2017 – 31.05.2017
Kontraktsum: Kr. 2.500.000,-
Prosjekt-/anleggsleder: Harald 
Solheim
Fagarbeidere: Frode Andersen, 
Johakim Blomqvist, Sigmund Eide, 
Åke Eriksson, Bernt Knutsen, Nikolai 
Knutsen, Geir Langen, Ulf Lundqvist, 
Reinhard Miglavs, Jens Harald Olsen 
og Tor Arild Skogheim.

Dette har vært en utfordrende jobb 
på grunn av dårlig fjell. Det har vært 
mye støping og oppboring av støp. 
ES har boret en ganske flat ca 120m, 
Ø1060mm overvannstunnel.

ABV – NYTT VANNBEHAND-
LINGSANLEGG
Sted: Bærum
Oppdragsgiver: Asker og Bærum 
Vannverk AS

Tid. 01.03.2017 – 30.09.2017
Kontraktsum: Kr. 2.640.000,-.
Prosjekt-/anleggsleder: Vidar Lysne
Fagarbeidere: Nikolai Knutsen, Ulf 
Lundqvist, Reinhard Miglavs, 
Borghild Opstad, Lasse Samskott, 
Alexander Stenholt og Jan Ove 
Tiseth.

Ved Vestmarksetra i Bærumsmarka 
bygges det nytt vannbehandlings-
anlegg for Asker og Bærum kommune 
ES utfører 480m kjerneboring, NQ 
med Ø76mm.

LANGEDAL KRAFTVERK
Sted: Naustdal, Sogn og Fjordane
Oppdragsgiver: H. Kvame AS
Tid. 15.04.2017 – 05.10.2017
Kontraktsum: Kr. 5.850.000,-.
Prosjektleder: Jan Rømo
Anleggsleder: Harald Solheim
Fagarbeidere: Frode Andersen, 
Johakim Blomqvist, Lars Eriksson, 
Åke Eriksson, Jan Gunvaldjord, Bernt 

NOEN NYE 
OPPDRAG

Langedal kraftverk. Vannstanden I elven er så høy at det kommer inn i byggegropen. Innsendt av Harald Solheim.
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Knutsen, Nikolai Knutsen, Geir 
Langen, Ulf Lundqvist, Reinhard 
Miglavs og Per Westerberg.
Det bygges et nytt vannkraftverk i 
Naustdal kommune i Nordfjord. ES 
har boret sjakter i fjell med helning 
på 10¤ på 140m, Ø1,4m og en lang 
sjakt med veldig liten helning (3¤) 
med en lengde på 435m, Ø1,4m. 
Med en så liten helning fryktet vi at 
borkakset ikke ville komme ut, og 
hadde på papiret en løsning for 
dette. Det ble ikke nødvendig da 
spylevannmengden var tilstrekkelig 
og borkakset kom naturlig ut. 

BYBANEN I BERGEN
Sted: Bergen
Oppdragsgiver: Golder Associates AS
Tid: 19.06.2017 – 30.011.2017
Kontraktsum: Ca. Kr. 3.000.000,-
Prosjektleder: Vidar Lysne
Anleggsleder: Ottar Samskott
Fagarbeidere: Roar Lundsbakken, 
Reinhard Miglas, Borghild Opstad, 

Jarl Brattbakk Rømo, Lasse Samskott, 
Ole-Martin Samskott og Alexander 
Stenholt.

Bybanen hvor første etappe ble 
åpnet i 2010, går fra Byparken i 
Bergen sentrum til Flesland flyplass. 
ES har utført styrt boring for geo-
logiske undersøkelser for ny holde-
plass ved Haukeland Universitetssy-
kehus. ES har boret 3 hull på til 
sammen ca 500m, NQ, Ø76mm.

FUNDAMENTERINGS
AVDELINGEN

FRODEÅSTUNNELEN - ETAPPE 5
Sted: Tønsberg
Oppdragsgiver: Statens vegvesen 
Region Sør
Tid. 02.01.2017 – 01.04.2017
Kontraktsum: Kr. 3.600.000,-.
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Gunnar Salbu

Fagarbeidere: Lars Erik Borg, Robert 
Klich og Denisas Panfilovas.

ES har hatt flere oppdrag i tidligere 
faser. Her var det setninger på en 
kulvert og ES utførte kjerneboring 
gjennom kulvertveggen. Man boret 
og satte så 12 stålkjernepeler 
Ø130mm – totalt 460m, gjennom 
det borete hullet.

E16 – BAGN BRU
Sted: Bagn i Aurdal, Valdres
Oppdragsgiver: Skanska Norge AS
Tid. 02.01.2017 – 31.05.2017
Kontraktsum: Kr. 3.600.000,-.
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Runar Hanes
Fagarbeidere: Tor Håvar Ausland, 
Ørjan Ausland, Trond Valle Bjørn-
bakk, Ørjan Gørasson, Dag Morten 
Haugli, Jan Rune Haugli, Jonas 
Jonsson og Kristian Skarsmyr 
Mjaaland.

Bybanen i Bergen. Innsendt av Lasse Samskott.
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Bagn bru i Sør-Aurdal er en 150 m 
lang bru over elven Begna. ES 
rammet ca 500m2 spunt, boret 
rørspuntvegg med lås – 1.400 
løpemeter og boret stålrørspeler 
Ø813mm – totalt 700 m med dybde 
til fjell 20-35m.

HOLLENDERKVARTALET
Sted: Bagn i Aurdal, Valdres
Oppdragsgiver: JM Norge AS
Tid. 13.02.2017 – 30.09.2017
Kontraktsum: Kr. 10.000.000,-.
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Runar Hanes
Fagarbeidere: Thomas Gjærum, Hans 
Martin Hansen, Dariuz Iwanicki, Emil 
Jonsson, Robert Klich, Vadims 
Kostrjukovs, Torkel Kristensen, Geir 
Andre Kåsin, Jan-Fredrik Leikanrud, 
Marcin Szajek, Esbjørn Vestlund, 
Maciej Wasilewski og Fredrik Welde.

For ROM Eiendom AS bygger JM 
Hollenderkvartalet i Schweigaardsga-
te 40-46 på Grønland i Oslo. 62 
leiligheter og ca 750m2 næringslo-
kaler med tilhørende fellesarealer og 
utomhusanlegg skal stå ferdig i 3. 
kvartal 2018. ES har rammet 
2.000m2 spunt med innvendig 

avstivning. I tillegg er det boret og 
satt 68 stålkjernepeler. Lengde til fjell 
ca 65-70m.

TULLINLØKKA
Sted: Oslo
Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør  
AS
Tid. 15.03.2017 – 01.11.2017
Kontraktsum: Kr. 12.400.000,-.
Prosjektleder: John Petter Holtmon
Anleggsleder: Harald Olsen/Gunnar 
Salbu i Harald Olsens sykefravær.
Fagarbeidere: David Borg, Thomas 
Gjærum, Geir A. Kaasin, Van Tiec 
Nguyen, Denisas Panfilovas og Bjørn 
Westberg.

Veidekke skal i nærheten av Tullin-
løkka bygge et nytt undervisnings-
bygg for Universitetet i Oslo. I den 
forbindelse har vi fått arbeidene med 
spunt, innvendig avstivning og 
fundamentering med stålkjernepeler. 
Arbeidene med spunting ble gjort 
med innleid spuntrigg da dette skulle 
gjøres samtidig med flere andre 
jobber hos oss. Det ble rammet 3200 
m2 spunt. Til innvendig avstivning 
benyttes det på dette prosjektet 
kraftige hydrauliske stivere fra 

Groundforce, England. Dette er 
første prosjekt der vi i Entreprenør-
service bruker dette systemet. Det 
fungerer bra, raskt å montere og er 
et alternativ til annen type innvendig 
avstivning dersom man får det 
økonomisk gunstigere totalt sett. 
Totalt er det ca 140 stålkjerner i 
dimensjoner fra Ø90 – Ø210 med 
samlet lengde ca 3.500 m. 

LILLO GÅRD
Sted: Oslo
Oppdragsgiver: AF Gruppen Norge AS
Tid. 13.03.2017 – 30.09.2017
Kontraktsum: Kr. 6.500.000,-.
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Gunnar Salbu
Fagarbeidere: Tommy A. Aafløy, 
Anders Amundsson, Tom Runar 
Hanes, Roger Hansen, Thomas 
Hansen, Jan Rune Haugli, Dariuz 
Iwanicki, Emil Jonsson, Robert Klich, 
Kristian Skarmyr Mjaaland, Van Tiec 
Nguyen, Marcin Szajek og Maciej 
Wasilewski.

Her bygges det leiligheter og 
næringslokaler. ES har rammet 
stålspunt med totalt 1.800m2, boret 
fordypningsbolter til fjell, boret 50 
stk stad og 66 rør for rørspuntvegg. I 
tillegg er det boret 73 stk. stålkjerner 
Ø 90-230.

HARBITZALLEN 1-7
Sted: Oslo
Oppdragsgiver: WK Entreprenør AS
Tid. 01.04.2017 – 31.01.2018
Kontraktsum: Kr. 45.000.000,-.
Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Lars Randem
Fagarbeidere:Tommy A. Aafløy, 
Anders Amundsson, Egil Arntsen, 
Trond Valle Bjørnbakk, Grzegorz 
Drazek, Przemyslaw Drazek, Ørjan 
Gøransson, Hans Martin Hansen, 
Roger Hansen, Thomas Hansen, Dag 
Morten Haugli, Jan Rune Haugli, 
Dariuz Iwanicki, Emil Jonsson, 
Vadims Kostrjukovs, Torkel Kristen-
sen, Kristian Skarmyr Mjaaland, 

Fra Bagn. Innsendt av Tor Håvar Ausland.

NOEN NYE 
OPPDRAG
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Marcin Szacek, Esbjørn Vestlund, 
Maciej Wasilewski og Fredrik Welde.

I byggetrinn 1 inngår 7 bygg og 
tilsammen 161 leiligheter og 
parkeringskjeller. Det skal tilsammen 
bygges 322 leiligheter på Skøyen. 
Hele prosjektet vil bestå av ca 60.000 
kvm når det er ferdig utbygget. I 
tillegg til de 322 boligene skal Møller 
Eiendom bygge et nytt kontorbygg 
på ca 26.500 kvm, en barnehage og 
opptil 4.500 kvm handelsarealer.
ES har rammet 12.000m2 spunt, 
boret bakforankret stag og foretatt 
innvendig avstivning ned i mager 
betongplate. I tillegg er det boret og 
satt 20.000 m stålkjernepeler 
Ø90-230.

KVÆRNERDAMMEN FELT F1
Sted: Oslo
Oppdragsgiver: AF Gruppen Norge AS
Tid. 31.05.2017 – 01.11.2017
Kontraktsum: Kr. 6.500.000,-.
Prosjektleder: John Petter Holtmon
Anleggsleder: Lasse Seierstad
Fagarbeidere: Ørjan Gøransson, 
Krzysztof Pilarski, Grzegorz Drazek, 
Vadims Kostrjukovs, Sergejs 
Semjonovs, Jon Søren Barstad, Tom 
Runar Hanes, Tommy A. Aafløy og 
Jan O. Frigård.

Innerst i Kværnerdalen skal AF bygg 
Oslo bygge mer boliger. For disse har 
vi rammet en permanent spunt og er 
i ferd med å bore og montere store 
permanente stag. I tillegg er det 
boret og det gjenstår fortsatt en del 
stålkjernepeler. Det er rammet 750 
m2 spunt og i god gang med i 
overkant av 50 permanente stag. Av 
stålkjerner er det totalt ca 100 stk i 
mange ulike dimensjoner med 
samlet lengde ca 600 m. 

NITTEBERGLIA
Sted: Kjeller, Skedsmo
Oppdragsgiver: S-Bygg AS
Tid. 01.0562017 – 01.10.2017
Kontraktsum: Kr. 3.200.000,-.

Prosjektleder: Dag Haug
Anleggsleder: Runar Hanes
Fagarberidere: Egil Arntsen, Trond 
Valle Bjørnbakk, Jan Oskar Frigård, 
Jan Rune Haugli, Dariuz Iwanicki, 
Vadims Kostrjukovs, Torkel Kristen-
sen, Denisas Panfilovas, Kristian 
Skarmyr Mjaaland, Maciej Wasilewski.

Ved Kjeller flyplass bygges det 57 
leiligheter. De har en fin beliggenhet 
i skråningen overfor flyplassen. ES 
har boret RD og stålkjernepeler Ø70, 
90 og 120 – 61stk RD 140, 170 og 
220 og rammet 82 stk betongpeler 
– p230 og 270.

SPRØYTEBETONG
AVDELINGEN

FANA STEIN
Sted: Rådal, Bergen
Oppdragsgiver: Fana Stein AS
Tid: 01.01.2017 – pågår
Kontraktsum: Kr. 3.800.000,-.
Prosjektleder: Jan Erik Hetlebakke
Anleggsleder: Erik Steinstø
Fagarbeidere: Pontus Lindholm, 
Frode Skoglund, Svein M. Haugli, 
Kurt Høgli, Peter Frank og Birger 
Omland.

Selskapet har en to-delt virksomhet. 
Uttak av stein og avfallsdeponi. 
Deponidelen har som forretningsidé 
å utnytte fjellhallene til et deponi for 
forurensede masser etter at stein er 
sprengt ut og fraktet til knuseverk. 
Es har foretatt fjellsikring av avfalls-
deponiene.

PE SØRKJOSEN
Sted: Sørkjosen, Troms
Oppdragsgiver: Skanska Norge AS
Tid: 28.02.2017 – 10.09.2017
Kontraktsum: Kr. 22.000.000,-.
Prosjektleder: Jan Erik Hetlebakke
Anleggsleder: Erik Steinstø
Fagarbeidere: Frode Skoglund, Helge 
Knutsen, Jan Kristian Karlsen, Svein 
M. Haugli, Ørjan Vårtun, Pontus 

Lindholm og Knut Audun Askland.

Dette er en fortsettelse av et tidligere 
prosjekt ES hadde samme sted (jfr. 
ES-posten desember 2015). ES har 
brannsikret ca 77.000m2 med 
PE-Skum.

BRYNSTUNNELEN E6
Sted: Oslo
Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør 
AS
Tid: 07.11.2016 – 30.04.2017
Kontraktsum: Kr. 1.400.000,-.
Prosjektleder: Jan Erik Hetlebakke
Anleggsleder: Erik Steinstø
Fagarbeidere: Roger Høgli, Pontus 
Lindholm, Helge Knutsen, Knut 
Audun Askland og Birger Omland.

Brynstunnelen er en tunnel på 
Riksvei 150 (Ring 3) og E6 i Oslo. 
Tunnelen er 267 meter lang og har 
to løp med to kjørebaner i hver. 
Brynstunnelen var den første 
tunnelen på Store ringvei, og ble 
bygget sammen med etableringen av 
ringveien. Under arbeidet var et og 
et løp stengt ad gangen. Noe som 
førte til en hel del trafikale proble-
mer. ES har rehabilitert tunnelen opp 
til EU-standard.

ØSTERBØ KRAFTVERK
Sted: Høyanger, Sogn og Fjorane
Oppdragsgiver: Skanska Norge AS
Tid: 01.07.2017 – 01.01.2018
Kontraktsum: Kr. 1.500.000,-.
Prosjektleder: Jan Erik Hetlebakke
Anleggsleder: Erik Steinstø
Fagarbeidere: Kurt Høgli, Birger 
Omland og Ørjan Vårtun.

Østerbø kraftverk skal bygges 600 
meter inne i fjellet ved Østerbø. 
Lenger oppe i fjellet skal kraftverket 
hente vann fra magasinet i Nykjevat-
net, som igjen får overført vann fra 
blant andre Strupefossvatnet i 
Mjølsvikvassdraget. ES har foretatt 
fjellsikring.
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Fallsone for pelerigg

25 m

blindsone

25 m

Over lengere tid har dette med ansvarsforhold angående 
fallsoner rundt pelemaskinene og de store bore-
maskinene på F-avdelingen frustrert både maskinførere 
og resten av ledelsen i ES.

Ny bevissthet
HMS arbeidet har jevnt og trutt blitt vridd til at byggher-
re, hoved entreprenør, og vi i ES har produsert dokumen-
ter som fritar oss fra ansvar. Det forsøkes å vri ansvaret 
over på maskinfører ved å kreve at maskin fører på dette 
anlegget i denne spesielle situasjonen skal føre maskinen 
på en spesielt sikker måte. Dette gjør vi allerede daglig. 

Det er hendelser som vekker oss, og får oss til å tenke. 
De siste årene har vi opplevd at wire på pelemaskin har 
røket, at tårnet har falt ned. Også noen nære på hendel-

ser viser at selv om vi mener vi har god kontroll, viser det 
seg at det likevel oppstår uforutsette ting med stor risiko. 

Hvem har så ansvaret for denne risikoen? Det er anvist 
en fallsone på minimum 25 meter for pelemaskinen. Når 
vi kommer inn i prosjektet som UE, er det mange tilfeller 
der vi ikke makter å overholde dette kravet. 

Ansvarsforhold
Risikoen er ikke størst for oss som følger med på, og 
forstår bevegelsene til maskinen. Det verste er for 
publikum som tror at alt er ok når de kjører eller går forbi 
innenfor i fallsonen eller rekkevidden til en hendelse. 
Fallsonen er ofte like mye på utsiden av byggetomta som 
på innsiden. Forskjellen er at de på utsiden ikke kan 
forstå faren de utsetter seg for. Ja byggherren forstår det 

HMS

Nyheter fra HMSarbeidet 



11

Prinsippene utfordrer ledere og ledelsen til å involvere alle 
involverte i refleksjon ved å identifisere årsak og løsninger  
på ineffektivitet og avvik. Verdien med utvikling av kompe-
tansebasen ved stabilt personale og intern rekruttering.  

Her er de 14 prinsippene,  
med prinsipp 13 og 14 mer omtalt
  1.  Baser dine lederbeslutninger på en langsiktig filosofi, 

selv på bekostning av kortsiktige økonomiske mål.
  2.  Skap en kontinuerlig prosessflyt for å bringe probleme-

ne opp til overflaten
  3.  Bruk «etterspørselssystemer» for å unngå overproduk-

sjon
  4.  Balanser / jevn ut arbeidsbelastningen
  5.  Skap en kultur for å slutte å «fikse» problemer, men 

heller gjøre det riktig første gang
  6.  Standardiserte oppgaver og prosesser danner grunnla-

get for kontinuerlig forbedring og utvikling av ansatte.
  7.  Bruk synlige indikatorer slik at ingen problemer er 

skjult
  8.  Bruk kun pålitelig og utprøvd teknologi som tjener 

dine mennesker og prosesser
  9.  Dyrk frem ledere som grundig forstår arbeidet, 

etterlever filosofien og lærer det til andre.
10.  Dyrk frem ualminnelige mennesker og grupper som 

følger selskapets filosofi
11.  Respekter ditt nettverk av partnere og leverandører ved 

å utfordre dem og hjelpe dem til å bli bedre.
12.  Gå selv å se for å forstå situasjonen skikkelig
13.  Fatt beslutninger langsomt ved konsensus, 

med omtanke for alle muligheter, og iverksett 
beslutninger raskt

 •  Involver alle berørte parter for å diskutere løsninger på 
identifiserte problemer eller behov.

 •  Betrakt alternative løsninger grundig og vær tro mot 
den valgte løsningen.

14.  Bli en lærende organisasjon med ubarmhjertig 
refleksjon og kontinuerlig forbedring

 •  Et oppdrag eller et sett med arbeidsoperasjoner kalles 
gjerne prosess. Det er om å gjøre å ha stabile og 
forutsigbare arbeidsprosesser.  

 •  Utform prosesser som minimerer lagerbeholdninger
 •  Stabilt personale verner om organisasjonens kunnskaps-

base. Intern rekruttering og forfremmelse og etterfølgel-
se sikrer kontinuitet.

 •  Reflekter sammen ved milepeler og prosjektslutt for 
åpent å få frem alle svakheter ved prosjektet.

 •  Bruk forbedringsverktøy for å bestemme finne årsaker til 
ineffektivitet og juster arbeidsprosessene

KH

Prinsipp 13 og 14  
til inspirasjon for  
trimmet bygging

ofte heller ikke. 
Etter revisjon for drøyt et år siden anbefalte 

de at vi tok dette målet ut av prosedyrene 
våre, siden vi ikke maktet å overholde kravet. 
Vi har valgt å gå en annen vei ved hjelp av 
byggherreforskriften. ES som UE kommer som 
sagt ofte sent inn i prosessen etter at planer 
for gjennomføring og fremdrift er lagt. 

Vår praksis
Vi i ES må allerede på tilbudsstadiet informere 
om risikoen en pelemaskin representerer 
enten det er innenfor eller utenfor byggetom-
ta. Byggherreforskriften påpeker at det er 
byggherren som må hensyn ta risiko i sine 
planer. De er også forpliktet til å revidere 
planene sine om de får ny kunnskap om 
risikoforhold etter at planene er lagt. ES sitt 
ansvar er å gjøre risikoforholdene kjent for vår 
oppdragsgiver som gjerne er en hovedentre-
prenør. Hoved entreprenøren har ansvar for å 
bringe denne kunnskapen videre til byggher-
ren. Byggherren må så vurdere om hvordan 
dette innarbeides i sin HSA plan og om det 
får konsekvenser for avsperringer både 
utenfor og i byggetomta. Byggherren er den 
aktøren som kan håndtere forhold utenfor 
byggetomta. Konsekvensene kan bli store for 
de det gjelder, selv om de er svært avgrenset i 
tid. 

Forsikringssak
ES tapte en forsikringssak der det oppstod 
materiell skade siden vi ikke hadde sperret av 
området. Den saken viser med all tydelighet 
at vi må ha rom rundt oss, og begynne å sper-
re av mer. Sperrer vi av, har vi tydelig sagt at 
utenfor denne avsperringen er det mer trygt 
enn innenfor. Mulighet for avsperring 
innarbeides også med i de gjeldende prosedy-
rene.
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Med oss selv tenker vi først på kompetanse. Det er 
summen av den opplæringen vi har fått eller tilegnet oss 
sammen med alle erfaringene vi har gjort gjennom livet 
og i arbeidet. Men fortsatt er det en faktor til, og det er 
hvordan vi lever.

Vi har tatt opp dette med lunger og dårlig luft med 
mye støv og partikler som kan gi kols. Dette med mat og 
trening. Dette er i grenselandet med hav ES som arbeids-
giver har noe med. Det vi kan være enige om er at vi har 
noe med at alle har det bra både på arbeidsplassen, men 
også når det gjelder innkvartering i forbindelse med 
jobben. Dine kolleger og deg selv er avhengig av at du er 
våken og uthvilt når du går på jobb.

Det er hva du gjør på fritiden som bestemmer hvor 
skikket du er til å jobbe. Fritiden disponerer du og 
bestemmer selv hva du vil gjøre. Om du går på nattskift 
og sliter med å sove kan oppmerksomheten din svekkes 
tilsvarende å ha promille. Det er mange ting som kan 
svekke oppmerksomheten i jobbsituasjonen.

Vi kan ha problemer på hjemmebane som er slik at det 
er det eneste du tenker på. Når dine kolleger er avhengig 
av deg ang sikkerheten i arbeidet, må du snakke med 
dine kolleger om dette, så de er klar over din situasjon. 
Du plikter ikke å si i detalj hva det er men at det er ting 
som plager deg.

I en så stor gruppe med mennesker som i Entreprenør-
service er det vanlig at noen har utfordringer på noe som 
går utover oppmerksomheten på jobben. Dette kan 
gjelde både bruk og misbruk av alkohol, narkotika, 
medisiner, spill osv. Vi tenker om oss selv at vi har 
kontroll, og som oftest går det bra. Utfordringen er at vi 
skjuler oss for hverandre og ikke sier ifra om de utfordrin-
gene vi sliter med. Dessverre er det flere enn vi tror, og 
kan hende andre enn de vi tror.

Det finnes muligheter
Akan er et opplegg for å ta tak i problemene. ES er en 
Akan bedrift. I ES er Ketil Hagen AKAN kontakt, men det 
vil alltid være et samarbeid med avdelingsleder. Oppleg-
get baserer seg på at den enkelte erkjenner egen situa-
sjon, og at det inngås en avtale med oppfølging som er 
tilpasset den enkelte.

Det er mulig å konfrontere den kollegaen vi ser er 
uopplagt med det vi ser. Er det behov for oppfølging kan 
du melde til AKAN kontakten eller avdelingsleder. AKAN 
er en del av sikkerhetsarbeidet vårt, og det å ikke gå 
forbi.

Av Ketil Hagen

SIKKERHET 
i arbeidet

Det er mange ting som påvirker sikkerheten i arbeidet vårt. 
Maskinene, organiseringen, tilretteleggingen, utstyr, 

men den aller største faktoren er oss selv.

Hva er AKAN?

Akan kompetansesenter er en ideell organisasjon 
som eies av Næringslivets Hovedorganisasjon 
(NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og 
staten. Virksomheten finansieres av staten ved 
Helsedirektoratet, LO, NHO, samt egne kursinn-
tekter. Norsk Arbeidsgiverforening (NAF, nå 
NHO) og LO stiftet AKAN i 1963. AKAN var den 
gang initialord for «Arbeidslivets komité mot 
alkoholisme og narkomani». Staten kom med på 
eiersiden året etter. Akan skal sette hele det 
norske arbeidsliv i stand til å forebygge rus og 
avhengighet slik at sykefravær reduseres, og 
effektivitet og livskvalitet økes.
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Nå skal alle i ES ha smarttelefon med tilstrekkelig kapasi-
tet. Alle har merket det siste halve året at  vi har jobbet 
med å registrere alle smarttelefonene med ny @entrepre-
nørservice.no adresse, med dertil nye brukernavn og 
passord. Vi visste dette var komplisert, men ikke at det 
skulle være så mye å snuble i Vi har støtt på mange feil 
og utfordringer underveis som vi ikke var forberedt på. Et 
eksempel på dette er tilgjengeligheten for lønnsslipp osv. 
Lønnslippen har fulgt de nye e-postadressene før vi alle 
rakk å logge oss på med den nye. Så når de ikke åpnes, 
lagres de ikke mer enn en måned. Ta kontakt med Olaf, 
om du trenger de lønnsslippene du ikke har fått tilgang 
til.

Nå er de aller fleste oppe og går. Utfordring videre nå 
er at passordet må skiftes hver 3. mnd. Til dette har vi fått 
en egen app. Sikkerhetskravene må vi bare leve med og 
vende oss til.  ES er først ute i Skanska familien med at 
alle skal ha smarttelefon og egen e-post adresse. Vi gjør 
ikke dette for å endre e-post adressene, men for å 
tilrettelegge for å forenkle flere deler av kommunikasjo-
nen med prosjektene. Vi jobber svært spredt med alle 
typer arbeidstider med nattarbeid, skift, friuker osv. Det at 
vi etablerer en felles digital plattform med e-poster og 
innlogging bak brannmuren gir helt nye muligheter til å 

jobbe smartere. Det er opp til oss om vi faktisk makter å 
forenkle hverdagen. Målet er at vi skal slippe å gjøre ting 
to ganger, og gjør arbeidshverdagen bedre, enten vi 
jobber på toppen av fjellet eller inne i en tunell.

Enklere hverdag
En arbeidsgruppe bestående av unge fagarbeidere og 
unge funksjonærer fra alle avdelingene har utarbeidet en 
rapport ang å kunne forenkle rapporteringer fra prosjek-
tene til avdelingen og det å bestille varer fra lageret. Ja 
ikke minst det å ha tilgang til sentrale dokumenter for 
prosjektet en jobber på er viktig for de som er interessert i 
å vite mer. Enkelte av rapporteringsfunksjonene kan være 
relativt enkelt å få til, mens andre rapporter er mer 
kompliserte. Det blir en utfordring å systematisere 
rapportene automatisk, så alle kan hente statuser etter 
behov. Vi ønsker å tilrettelegge slik at vi slipper å føre 
lister manuelt, men gjøre mer slik som i Smartdok og 
timeregistreringen.

Det er lett la tankene fly med ambisjoner på hva vi 
burde gjøre, men vi må ta det enkleste først. Vi må krype 
før vi kan gå, så får vi se om vi får til å løpe etter hvert. 
Dette er jo en form for trimmet bygging. Vi håper å ha 
noe klart allerede i høst 2017.

Den digitale fagarbeider
Ingen av oss tok jobb i ES for å jobbe mer digitalt. Likevel, når vi har skiftet  
fra arbeidstøyet og kjenner i jakka eller bukselomma finner de aller fleste av  
oss en smarttelefon enten den er privat eller firmatelefon. Denne telefonen  
er en avansert datamaskin med utrolig mange muligheter i seg.

Den digitale fagarbeider ønskes velkommen av Carlos!
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ES avvikler sine eierinteresser i 
Spennarmering Norge AS

Montasje og oppspenning av forankringsbolter på ett av fundamentene i Tellesnes Vindpark ved Sokndal, Hauge i Dalane.

Selskapet ble opprinnelig etablert i 
Stavanger som VSL Norge AS under  
Condeep æraen på slutten av 1970-tallet, 
med fokus på spennarmeringsarbeider  
for de store offshore-betongplattformene. 

Selskapet var opprinnelig eiet 50/50 av VSL (Vorspann-
system Losinger) fra Sveits og Internordisk Spännarmering 
AB (ISAB), som er et Skanska selskap. Selskapet hadde da 
stor aktivitet, med årlige omsetninger i størrelsesorden  
kr. 200 mill. enkelte år, og opp til ca. 80 ansatte i de mest 
hektiske periodene. Karl Erik Nilsson, fra ISAB, som er en 
av de store nestorene innen spennarmering i Skandinavia, 

var i flere år daglig leder i selskapet. ES, som også benyttet 
VSL spennsystemer i sine stagarbeider, samarbeidet ved 
flere anledninger både med selskapet og med deleieren 
ISAB, som hadde lisensen for VSL’s produkter i Skandinavia. 
En periode var også tidligere direktør i ES, Arne Wabakken, 
styreleder i selskapet.

Da aktivitetene for de store betongplattformene opphørte 
mot slutten av 1990-taIlet trakk VSL seg ut av sin eier-
posisjon, og selskapet ble da heleid av Skanskaselskapet 
ISAB, som ønsket at selskapet skulle satse videre innen 
spennarmering i den landbaserte bygge- og anleggsbran-
sjen i Norge.

Selskapet skiftet da etter hvert navn til Spennarmering 
Norge AS. Hovedbasen var fortsatt i Stavanger, med 
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produksjonsleder Per Bertelsen, som en av de sentrale 
fagspesialistene. ES sitt samarbeid både med selskapet og 
med ISAB fortsatte, og da selskapet skulle ansette en ny 
daglig leder som hadde sin base i Oslo, falt det naturlig at 
selskapet leide kontorplass og lager av ES på Rud.

Etter diverse omorganiseringer i ISAB og i den Skanska 
Sverige regionen som ISAB var organisert under, ble også 
organisasjonsstrukturen for Spennarmering Norge AS 
vurdert nærmere. Det var unaturlig at Skanska Sverige 
fortsatt skulle sitte som eier av et lite norsk selskap på 
siden av Skanska Norge sin organisasjon. Det oppsto også 
en utfordrende situasjon da daglig leder i selskapet valgte 
å slutte. Det ble derfor besluttet at selskapet skulle 
overføres til Norge, og at det ble vurdert som fornuftig å 
legge det under ES som hadde beslektede fagaktiviteter.

Siden 1. januar 2013 har ES derfor vært eier av selskapet 
Spennarmering Norge AS.  Begrunnelsen for at ES var 
villige til å satse på dette var utsiktene til utvidet samar-
beid og synergier med deler av ES sine aktiviteter. Det var 
også praktisk for ES å opprettholde sin kundekontakt mot 
VSL gjennom forbindelsen med Spennarmering Norge AS.  

I løpet av de snart 5 årene ES har vært engasjert i selskapet 
har det omsatt for ca. kr. 65 mill. Ca. 50% av denne 
omsetningen har vært knyttet til de to store bruprosjektene 
Hålogalandsbrua og Sandsfjordbrua, som har vært omtalt 
i ES-posten tidligere. Den øvrige delen av omsetningen 
har vært knyttet til små og mellomstore bruer, spenn-
armerte konstruksjoner for øvrig og stag- og forankrings-
arbeider. Økonomisk sett har de snart 5 årene ES har vært 
eier av selskapet dessverre ikke vært noen suksess, det er 
det ingen grunn til å legge skjul på.  Erfaringen er at 
dette er et svært krevende felt å få kommersiell suksess i. 
Som underentreprenør innen spennarmering utføres 
arbeidene etappevis helt avhengig av hovedentreprenørens 
fremdrift, ofte med lange perioder mellom hver etappe. 
Forsinkelser oppstår, med påfølgende venting og lange 
perioder uten produksjon, og det er ofte svært krevende 
å få kompensasjon for evt. utsettelser og forsinkelser.  
ES sin vurdering ble at det er vanskelig å opprettholde  
en lønnsom drift i et selskap innen et så spesialisert felt, 
og når selskapet i liten grad har andre aktiviteter som 
mannskapet kan sysselsettes med i perioder mellom de 
store oppdragene, eller når det oppstår utilsiktet dødtid i 
pågående prosjekter. Vi lyktes i liten grad å oppnå 
synergier med ES sine øvrige aktiviteter eller å engasjere 
mannskapet i ES sin drift når det var rolige perioder.

I 2016 ble det derfor besluttet at ES skulle avvikle sine 
interesser i selskapet. Det ble gjort noen sonderinger i 
markedet hos aktører som kunne tenkes å ha en interesse 
av å forsøke å drive aktivitetene videre.

Etter hvert kom vi i en konstruktiv dialog med det 
Sandnes baserte selskapet SV Betong AS, som gjennom 
flere år har vært en kunde av Spennarmering Norge AS. 
Da spesielt innen feltet etterspente dekker i plasstøpte 
betongbygg for bolig eller næring. SV Betong vurderte 
det som en positiv mulighet å få kompetanse og ressurser 

innen spennarmering i eget hus, og tenker seg at 
mannskapet skal kunne delta i driften med øvrige 
betongarbeider når det ikke utføres spennarmering. Etter 
litt til og fra med sonderinger og diskusjoner er kort-
versjonen at det ble enighet om en virksomhetsoverdragelse. 
SV Betong har kjøpt utstyr, varelager og retten til selskaps-
navnet, men de har ikke kjøpt aksjeselskapet. Ved en 
virksomhetsoverdragelse er det overtakende selskap etter 
Arbeidsmiljøloven forpliktet til å tilby de ansatte jobb.

Resultatet ble at fire av de fem som var ansatt pr. 31.12.2016  
har takket ja til jobb i «nye» Spennarmering Norge AS.  
Det «gamle» selskapet skiftet i den anledning navn til ES 
Spennarmering AS, og har fullført en gjenstående 
kontraktsforpliktelse på Tellenes Vindpark med innleide 
ressurser fra det nye selskapet. Arbeidene her, som besto 
av montering og oppspenning av totalt 2800 forankrings-
bolter fordelt på 50 vindmøllefundamenter, ble sluttført i 
mai og har vært svært vellykket både teknisk og økono-
misk. Som en kuriositet kan det også nevnes at ES 
Spennarmering AS i dette prosjektet leide inn ressurser fra 
morselskapet ES, da Hans Martin Hansen var engasjert i 
prosjektet et par uker i forbindelse med gysing av 
forankringsbolter i noen av vindmøllefundamentene.

Etter hvert som alle formaliteter med avslutning av det 
siste prosjektet er i havn vil selskapet ES Spennarmering 
AS i løpet av 2017 bli avviklet.

Internordisk Spennarmering AB (ISAB) sin VSL-lisens for 
Skandinavia er avsluttet, og ES vil derfor opprettholde sitt 
forhold til VSL og tilgangen til deres stagkomponenter og 
øvrig utstyr gjennom en egen innkjøpsavtale.

Vi takker Per Bertelsen, Arild Notvik, Bjarte Reianes og  
Tor Myran for samarbeidet og god innsats i mange 
krevende prosjekter, og ønsker dem lykke til videre i 
«nye» Spennarmering Norge AS.

Av Hallvard Sindre



16

Nå er høsten her med mørkere kvelder. Vi har nå vært på 
Berger i over et halvt år, og det er vanskelig å se hvor 
tiden blir av. Dette betyr vel at dagene ikke er kjedelige 
og vi har nok å henge fingrene i. Flyttingen opp til Berger 
dro veldig ut i tid, men nå har vi nå fått samlet alle våre 
lagre av materialer som tidligere var på flere steder kun 
på et sted. Dette er bra og gjør at det blir enklere å 
benytte seg av stål på lager. 

HMS
Beklageligvis har vi i år hatt flere skader med noe ulikt 
skadeomfang for de som har vært uheldige. I begge 
tilfellene har vi klart å få til alternativt arbeid her på 
Berger eller Rud. Med den type arbeid som vi har, kan 
det være krevende å få til det. Jeg oppfordrer alle til å 
skrive og sende inn RUH-er da dette vil være et bidrag til 
å løfte oss i vårt sikkerhetsarbeid.

Mannskap
I år har det vært flere fagarbeidere som av ulike årsaker 
har valgt å forlate oss. I høst har vi hatt en annonse på 
Finn etter nye medarbeidere, og vi vi fikk inn flere 
søknader, og vi har nå ansatt noen som har begynt. 
Dersom det er noen som kjenner andre aktuelle kandida-
ter, er det bare å oppfordre de til å sende en søknad så 
skal vi vurdere de. Videre hadde vi i mai ute en annonse 
på Finn etter produksjonsleder da vi også må styrke oss 
på den siden. Vi hadde 10 søknader der 1 var intern, og 
etter intervjurunde med 4 kandidater falt valget på Brede 
Lunden. Han begynte i sin nye funksjon etter pappa-

permisjon nå i uke 41. Jeg ønsker han lykke til i sin nye 
rolle. Videre har vår kalkulatør Igor A. Dusan valgt å si 
opp, og han slutter 30.11. Der har vi nå satt inn en 
annonse på Finn for å finne hans etterfølger.

Økonomi og ordrereserve
Jeg kan ikke huske sist aktiviteten var så høy som den 
har vært i år. Ut ifra de vi har kontakt med og det våre 
leverandører sier, ser det ut at alle har hatt mer enn nok 
arbeid, og i perioder har det ikke vært mulig å få tak i 
bistand fra de som normalt hjelper oss for eksempel med 
boring. Utfordringen har strengt tatt vært, at faren for å 
påta seg for mye arbeid har vært tilstede. Men nå er det 
behov for å fylle opp ordrebøkene igjen. I løpet av første 
halvår har vi omsatt for i underkant av 140 millioner, og 
ut i fra det vi vet om resten av året, vil vi komme godt 
over 250 millioner som er langt over det vi hadde i fjor 
og det er kun i 2015 vi omsatte for mer. Det ser ut til at 
vi også i år vil få et bra avdelingsresultat.

Jeg benytter anledningen til å takke alle sammen for flott 
innsats.

John Petter 
Holtmon 
Avdelingsleder 

NYTT FRA 
DRIFTSAVDELINGENE

Fundamenteringsavdelingen

Boreavdelingen
Sommeren er ugjenkallelig på hell, selv om den store 
sommervarmen fremdeles har latt vente på seg. Men jeg 
håper at alle sammen allikevel har hatt en fin ferie og 
sommer.

Det første halvåret av 2017 har vært litt varierende 
med tanke på produksjonen. Vi har vel til tider ønsket et 
litt større «trøkk» enn det vi har opplevd. Men det er en 
del variasjoner mellom våre kjerneområder. 

Kjerneborerne opplever vel en aktivitet for øyeblikket 
som vi ikke har sett maken til tidligere. Utfordringen er å 
få ressursene til å strekke til med maskiner og mannskap 

i forhold til oppdragsmengden. Men med en stor velvilje av 
alle involverte ser det ut for at vi også skal ro dette i havn.

Den styrte boringen opplever også et stort oppsving 
med kontrakter på til sammen flere millioner. Det ligger 
et godt stykke arbeid bak dette resultatet og vi får håpe 
at dette arbeidet fortsetter å utvikle seg og bære frukter i 
tiden framover. 

På sjaktboringen kunne vi ønskelig hatt en større 
aktivitet. Men her har vi også slitt med vanskelige 
prosjekter som har tatt beslag på tid og en god del av 
våre ressurser. 
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Det er allikevel noen prosjekter som fortjener en mer 
utfyllende omtale:

15669 Bærum Kommune
Vi gikk til rettssak mot Bærum Kommune i forbindelse 
med at vi ikke ble enige om sluttoppgjøret. Det store og 
det hele gikk ut på at vi mente at grunnforholdene var 
vesentlig mer utfordrende enn forutsatt. Noe som 
medførte at vi plundret med boringene, og at prosjektet 
ble avsluttet før hullet var boret ferdig i henhold til 
kontrakt.

Rettssaken ble avholdt i begynnelsen av mai, og 
dommen kom i midten av juni. I domsavsigelsen står det 
at vi vant litt, men tapte på flere punkter. Vi har nå valgt 
å anke deler av dommen som vi mener er direkte feil. 
Ellers så må vi nok dessverre innrømme at vi også har 
tabbet oss ut på enkelte punkter.

15551 Vollesfjorden
Dette har vært et merkelig og krevende prosjekt helt i fra 
starten av. Oppdraget har gått ut på å bore to hull for 
ilandføring av kabler til Nordlink-prosjektet. Vår kon-
traktspart har vært Kruse Smith som igjen har hatt 
Nexans som sin kontraktspart. Byggherren har vært 
Statnett. Alle har ønsket å hatt en finger med i spillet på 
hvordan vi skulle utføre vårt boreoppdrag. Oppdraget er 
nå ferdig for vår del. Og vi er også blitt enige om 
sluttoppgjøret, og er relativt godt fornøyd med det.  

15727 Molde og Romsdalsfjorden
Dette prosjektet skulle være mer enn kjent for de fleste. 
Det har også vært omtalt en god del i media i det siste 
med blant annet en antatt verdensrekord i styrt kjerne-
boring. Prosjektet er ferdig for vår del, men vår UE, Asera 
Mining, borer ferdig det fjerde og siste hullet. I skrivende 
stund er vi på litt i overkant av 1400 m. Hullet skal bores 
til 1650 m og forventes ferdig i løpet av september.

Høsten ser lovende ut med tanke på oppdrag. Vi har 
fremdeles noen huller som må tettes. Men hvis historien 
gjentar seg, noe den vanligvis gjør, så viser det seg at det 
siste halvåret alltid er det mest hektiske.

I tillegg har vi mange spennende forespørsler. Og vi 
håper at en del av disse skal komme til utførelse. Jeg skal 
prøve å informere litt om dette etter hvert.

Men det økonomiske resultatet for avdelingen kunne 
ha vært betydelig bedre. For øyeblikket har vi røde tall i 
regnskapet, men dette SKAL forbedres i løpet av det siste 
halvåret av 2017. Og her må vi alle sammen bidra. Vi 
hadde en gjennomgang av dette temaet på samlingen vi 
hadde på Gardermoen i vinter. Og for de av dere som var 
tilstede så håper jeg at jeg var tydelig nok på dette 
temaet. For de som ikke skjønte det, så er det bare å ta 
kontakt!

Fra og med 1. juli så har vi innført «De syv forutsetninger» 
for alle prosjekter som har en verdi på over en halv 
million. De syv forutsetninger var også et tema på 
Gardermoen. Ved å innføre dette håper jeg at alle som er 

involvert på et prosjekt får en større og bedre forståelse 
av prosjektet og dermed også får et større eierskap til 
prosjektene. Dette vil medføre en større kjennskap til 
kontrakten og en forståelse for eventuelle muligheter 
som ligger i den. I tillegg vil det bidra til å tydeliggjøre 
hva som er våre oppgaver og hva som er oppdragsgivers 
oppgaver.

I vinter gjennomførte vi også en medarbeiderundersøkelse. 
Resultatet av denne undersøkelsen vil jeg presentere en 
gang til høsten. Men jeg kan vel allerede nå røpe at vi 
har enkelte ting å jobbe med. Som de fleste andre steder 
har også vi en del ting som vi kan bli bedre på. En slik 
undersøkelse bringer fram det som er bra og det som 
ikke er så bra. Det gjelder derfor å ta lærdom av det som 
er bra og overføre dette til det som ikke er så bra.

Vi fortsetter den gode trenden med lite hendelser og 
et relativt lavt sykefravær. Når denne tendensen har vært 
vedvarende over så lang tid så mener jeg at vi har en god 
fokus på HMS og en sikker arbeidsplass, også da med 
tanke på at vi opererer store og tunge maskiner med 
uante krefter. Men allikevel så kan vi alltid bli enda 
bedre, slik at fokuset på vår egen sikkerhet aldri må 
sløves. Og til å hjelpe oss litt med dette har vi et verktøy 
som heter RUH. Ved å rapportere uønskede hendelser 
bidrar vi til å hjelpe oss selv med å lære av de hendelsene 
vi ikke ønsker at skal skje igjen. Og her kan vi alle bli 
vesentlig bedre!

Maskinmessig er det ikke så store forandringene. 
Diamec U4 har endelig fått kommet ut på oppdrag, og 
det første er på et prosjekt for Asker og Bærum Vannverk. 
Videre ser det ut for at denne skal få en del å gjøre 
utover høsten. Ellers så er det et vedvarende vedlikehold 
på våre sjaktboremaskiner. Og dette er nok noe vi bare 
må leve med til vi igjen kan vise til en vedvarende kullsort 
bunnlinje.

Til slutt vil jeg igjen få takke alle sammen for en flott 
innsats i første halvdel av 2017 og ønske dere alle med 
familier en riktig god og flott høst.

Hans Reinert 
Flaten
Avdelingsleder 
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Sommerferien er vel overstått og vi er godt etablert i nye 
fine lokaler på Berger. Høstjakta er i gang både til skogs 
og når det gjelder å skaffe nye oppdrag.

HMS
Som tidligere så er vi dårlige til å rapportere RUH-er. Husk 
at det ikke må være en hendelse for å rapportere, også 
tilløp til hendelser skal rapporteres. Nettopp for å unngå 
at hendelser skjer.

Fokuset nå fremover vil være på kommunikasjonssiden, 
det å ha tilgang på kommunikasjon på stuff. Vi jobber 
med å ha et system der telefonene fungerer via wifi i 
tunnelene. Til de av dere som ikke har lastet ned Skype 
Business fra Skanska sin App-katalog så er det på tide å 
gjøre det nå. Drsom det er problemer med innlogging 
eller rett og slett å få det lastet ned så er det bare å ringe 
oss på kontoret.

Maskinpark
Ny sprøyterigg er bestilt og levert her på Berger siden 
forrige ES-Posten. For første gang siden Mjøsbilen blir 
det nå en Mercedes. Kjært barn har mange navn, men 
denne har fått navnet «Oksen» i tråd med tradisjonen vi 
har for dyrenavn på riggene

Innflytting på Berger er gjennomført og de fleste av 
dere har vært med på en liten rundtur for å se på 
fasilitetene. Vi driver enda med å strukturere oss litt både 
når det gjelder verksted/maskin og lagerfunksjonen.

Økonomi/Ordresituasjon
Det ser ut nå som vi havner på en omsetning i 2017 på 
ca 108 mill, en grei stigning i forhold til i fjor.

Av nye prosjekter som er verdt å nevne:
•  Helgeland Sør starter opp i slutten av 2017

•  Fv17 Strømnes Sprova starter medio oktober 2017

•  Ettersikring i Ulriken starter januar 2018 det også.  
I tillegg vil det bli brannsikring i Ulriken også, oppstart 

her vil være mars 2018.

Det kommer også mye både stort og smått å regne på så 
ordresituasjonen ser lys ut både ut året og for 2018.

Personal
I lys av det som er nevnt ovenfor så har vi jo søkt etter 
flere operatører. Vi har nå ansatt Sondre Hoff Haugen 
som kommer til oss fra Implenia. Sondre er 28 år og 
kommer fra Vinstra. I starten vil han inngå i Nedre Otta 
– prosjektet. I tillegg til Sondre så starter Jan Rune Haugli 
hos oss etter ferien. Jan Rune kommer fra F-avdelingen. 
Han starter med opplæring på Potenza på Verma 
Kraftverk. Jan Inge Omland har også akkurat startet nå, 
for tiden er han her på Berger og er med på å skru på 
verkstedet.

Vi ønsker alle 3 hjertelig velkommen og håper dere tar 
vel imot dem ute i prosjektene. Ta gjerne kontakt med 
oss for å få telefonnummer til dem slik at dere har det 
lagret.

Da er det bare å ønske dere alle en riktig god høst. 
Minner til slutt om samling i januar. Som forrige gang så 
blir det en sesjon hvor vi samles avdelingsvis. Dersom 
dere har ønske om tema som vi bør ta opp, meld gjerne 
inn til oss på kontoret så snart som mulig.

Jan Erik 
Hetlebakke
Avdelingsleder 

Sprøytebetongavdelingen
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Våre maskiners forbruk av diesel følger nesten årsomsetningen de  
siste tre årene. Tabellen viser røffe tall som ikke tar hensyn til forbruket til  

innleide virksomheter osv. Likevel er det en god sammenheng. Vi tror mange  
har tanker og ideer til hvordan vi kan kutte forbruket av diesel.

Gevinsten har tre hovedløp

1  Om vi klarer å organisere arbeidet så enkelt 
som mulig sparer vi diesel tilsvarende spart tid, 
samtidig som vi øker akkorden på prosjektene.  

2  Både ES og prosjektene sparer innkjøp med 
redusert dieselbehov, men også service 
kostnader, noe som jo følger timebruken.

3  Sammen bidrar vi til å redusere CO2-avtrykket 
og vårt felles miljø. Bygg og anleggsbransjen er 
en av bransjene som virkelig slipper ut en stor 
andel CO2. Vi må gjøre vårt for å oppfylle 
Paris-avtalen.

Vil du være med å redusere 

DIESELFORBRUKET 
i ES?

 2016 2015 2014

Diesel i liter 410 000 510 000 446 000

Årsomsetning i kr 1000 401 000 517 000 432 000

Spørsmålene kan være:
Hvordan ville du kjøre maskinen om du skulle 
holde maskin og drivstoff privat? Hvordan stille  
vi krav til organisering av arbeidet i tomta for 
raskest mulig gjennomføring? Kan vi varme 
hyttene på annen måte enn å la hovedmotoren 
gå? Hvilke krav må stilles til prosjektlederne og 
arbeidsformann?

Vi er sikker på at det finnes mange gode ideer og 
forslag til å redusere vårt diesel forbruk i ES. AMU 
behandler forslagene og premierer de som blir 
brukt. Kan vi sammen klare å spare 40 000 liter 
diesel på et årsforbruk? 
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Bybanen i Bergen. Innsendt av Lasse Samskott.

VÅRE EGNE 
BILDER

Stemningsbilde Fra Harbitzalleen. Hans Martin Hansen fyller sement i silo.
Innsendt av Fredrik Welde. 

Fra Vestmarksetra. Borghild Opstad og Nikolai Knutsen.
Innsendt av Hallvard Sindre.
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1: Montering av stag på Ensjø Torg.
2: Denisas Panfilovas sveiser pelehoder på Linne Hotell. 
3: Boring av rørspunt på Ensjø Torg. 

Innsendt av Carlos Masana.

4: Boring av stag på Tiedemannstunet. 
5: Sandakerveien 76 : Boring av rørspunt.
6: Ramming av spunt på Tiedemannstunet. 

4

5

63

2

1
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VÅRE EGNE 
BILDER

Fra Bagn. Innsendt av Tor Håvar Ausland.

Fra Bagn. Innsendt av Tor Håvar Ausland.
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Fra Ekeberg- og Svartdalstunnelen. Innsendt av Harald Solheim.

Fra Vollesfjord. Innsendt av Pål Henriksen.
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Fana Stein. Innsendt av Jan Erik Hetlebakke.Borehull i Langedal – ca 140 m. Innsendt av Harald Solheim.

Her bores det for en liten tunnel litt sør for Skreia på Toten. Oppdragsgiver Svv. Det er trangt om plassen så trafikkavvikling foretas med hjelp 
av ledebil. Innsendt av Ottar Samskott.

VÅRE EGNE 
BILDER
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Fra Langedrag Kraftverk. Geir Langen renser opp. Rhino 600 – sprukket rør. Innsendt av Harald Solheim.

Fra OV i Porsgrunn. Innsendt av Harald Solheim.
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VÅRE EGNE 
BILDER

Stabilisering av graveskråning. Ved oppstart og tilnærmet ferdig jobb. Hans Haakestad opererer Orugha, også kalt Hans den yngre.
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Przemyslaw Drazek sveiser i Harbizaleen.

Vøyenenga. Innsendt Tor Håvar Ausland.
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VÅRE EGNE 
BILDER

Vannstanden I elven er så høy at det kommer inn i byggegropen.  
Innsendt av Harald Solheim.

Fra Fosen-halvøya. Innsendt av Rune Rørvik.

Klargjøring for kjerneboring ved Dam Strandavatn, Hol.
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Utslitte borekroner (kjerneboring) Bybanen.

Nye kjerneboreriggen Diamec U4 ved Vestmarksetra.
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I kontakt med Trimtex har bedriftsidrettslaget til 
Entreprenør service fått tilpasset de avdelingsvise  
mønstrene med tjenestemotivene til overdelene for 
treningstøy. Det er laget en kolleksjon for variert trening, 
og en spesialisert sykklekolleksjon. Ytterjakkene er 
oransje med sorte motiv som gir god synlighet, mens 
kortermet t-skjorte er sort med oransje motiv. Motivet på 
armene er betongspruting på høyre arm og fjellboring på 
venstre arm.

Treningssettet består av 4 deler  
i god kvalitet med pris ca nok 1650,-
1  T-skjorte som vist på bilde, svart med oransje mønster
2  Tettsittende shorts i svart
3  Overtrekksjakke i oransje med sort mønster m faste 

ermer
4  Overtrekksbukse i svart

Sykkel-settet består av 3 deler  
i god kvalitet med pris ca. nok 2000,-
5  Tettsittende sykkel-t-skjorte som vist på bilde med 

lommer på ryggen i svart med oransje mønster
6  Tettsittende sykkel overtrekksjakke med avtagbare 

ermer og lommer på ryggen.
7  Sykkelbukse med seler og god padd.

Det selges pakker, men du må bestille den størrelsen du 
ønsker pr plagg. Bil har forhandlet avtal, så ES sponser 
75%. Egenandelen er derfor kun 25%, det vil si fra  
kr 412,- til kr 500,- pr sett. Eksakt pris vil være avhengig 
av hvor mange som bestiller. Beløpet vil bli trukket i lønn.

Plaggene kan fås i alle størrelser fra XS til 4XL
Sendes som MMS til Kay på telefon 928 51 480 ved å ta 
bilde av svarslippen eller at du river av slippen og sender 
til Entreprenørservice AS v/ Kay Grøtta, Bølerveien 61, 
2020 Skedsmokorset innen 6. november.

Ansatte nr.:    Navn:

TYPE STØRRELSE

1 T-skjorte

2 Tettsittende shorts

3 Overtrekksjakke

4 Overtrekksbukse

5 Tettsittende sykkel-t-skjorte

6 Tettsittende sykkel-overtrekksjakke

7 Sykkelbukse

ES 
BEDRIFTSIDRETTSLAG

TRENINGSTØY 
til de som ønsker å trene!
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IVRIGE 
MOSJONISTER  
fra Berger Teknologi Park

En ivrig gjeng fra Berger Teknologi Park venter spent på at neste økt skal starte. 
Foto: Klaus Wærpen.

Kay Grøtta (tv) og Hallvard Sindre. 
Foto: Klaus Wærpen.

Med sjefen sjøl i spissen inntar hver tirsdag 
flere av de ansatte i Berger Teknologi Park 
Avancia og sykkelsalen. Gjengen har egen 
privat time med instruktør fra Avancia. 

Fram til rundt midten av april møtes de for å få kjørt seg 
på spinningsykkelen. Og det får de tydeligvis i fullt monn. 
I hvert fall om en ser på reaksjonen når ettermiddagens 
utfordring endelig er over! Her tar man tydeligvis trenin-
gen på fullt alvor. 21. mars i år besøkte Avanciaposten 
bedriften og snakket med både adm. dir. Hallvard Sindre 
og materialforvalter Kay Grøtta. Begge ivrige syklister i 
salen vår. Hvordan kom dette i stand, spør vi?

– Vi gjorde et stunt for noen år siden i forsøk på å få med 
flest mulig av våre ansatte med på Birken og det ga 
mersmak, svarer Hallvard. Og selvfølgelig hører det med 
til historien at flere deltok og gjennomførte med stil og 
fortsetter: – Vi ønsket å gi et tilbud som de aller fleste 
kunne være med på ut fra egen forutsetning og da mente 
vi at spinning kunne være tingen.

Da de flyttet, sammen med søsterbedriften Skanska, fra 
Bærum til Bølerveien på Skedsmokorset, fikk Kay fikk i 
oppdrag å finne et treningssenter i nærheten som de 

kunne trene sammen i. Valget falt raskt på Avancia og 
avtale om privat trening kom i stand.

Selv om bedriften også har etablert eget flott trimrom 
som er åpent for alle ansatte i bygget, så har alle ansatte 
tilbud om økonomisk støtte til egentrening utenfor 
bedriften. Hos Entrepenørservice setter man tydeligvis 
helse og trim i høysetet.

Hallvard forteller også at et par fa Skanska er med i 
sykkelsalen.

 – Ja, både selve treningen og også det sosiale er viktig, 
legger Kay til. Selv er han ivrig syklist både på landevei og 
i terrenget. Sist ble det Fatbike på snødekke. Herlig 
opplevelse, mener Kay. Med gjengen som frekventerer 
sykkelsalen er også et par ansatte fra Skanska.

Hver tirsdag er de mellom ti til fjorten ansatte som svetter 
skikkelig og helt sikkert også øker kondisjonen hver 
eneste gang. Med Suunto-pulsbelte og resultatene på 
skjermene får de selv se hvor de ligger i løypa.

– Du må legge til at vi er veldig godt fornøyde med både 
senteret og de instruktørene vi har på timene. Variert og 
inspirerende, sier Kay. Sjefen er enig.

Av Klaus Wærpen

 

       Kundeinformasjon fra Avancia Treningssenter Skedsmo – Nr. 4 – April - 2017                                       

 
 

Ivrige mosjonister fra Entrepenørservice AS!

Med sjefen sjøl i spissen inntar hver tirsdag flere av de ansatte i selskapet 
Entrepenørservice AS på Berger industriområde Avancia og sykkelsalen.
Gjengen har egen privat time med instruktør fra oss. Fram til rundt 
midten av april møtes de for å få kjørt seg på spinningsykkelen. Og det får 
de tydeligvis i fullt monn. I hvert fall om en ser på reaksjonen når 
ettermiddagens utfordring endelig er over! Her tar man tydeligvis 
treningen på fullt alvor.

21 mars i år besøkte Avanciaposten bedriften og snakket med både adm. 
dir. Hallvard Sindre og materialforvalter Kay Grøtta. Begge ivrige syklister 
i salen vår. Hvordan kom dette i stand, spør vi?

Vi gjorde et stunt for noen år siden i forsøk på å få med flest mulig 
av våre ansatte med på Birken og det ga mersmak, svarer Hallvard. Og 
selvfølgelig hører det med til historien at flere deltok og gjennomførte
med stil og fortsetter: Vi ønsket å gi et tilbud som de aller fleste kunne 
være med på ut fra egen forutsetning og da mente vi at spinning kunne 
være tingen.

Da de flyttet, sammen med søsterbedriften Skanska, fra Bærum til 
Bølerveien på Skedsmokorset, fikk Kay fikk i oppdrag å finne et 
treningssenter i nærheten som de kunne trene sammen i. Valget falt raskt 
på Avancia og avtale om privat trening kom i stand. Forts. neste side.

En ivrig gjeng fra Entrepenørservice AS venter spent på at neste økt skal starte 

Foto: Klaus Wærpen 

Av Klaus Wærpen 
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2017: NYTT PÅ  
PERSONALSIDEN

Vidar Lysne 
(25) startet hos 
oss like over 
nyttår. Han 
jobber som 
prosjekt-
ingeniør i 
boreavdelingen. 

Han er født og oppvokst i Lærdal, 
men bor nå i Drammen. Vidar gikk 
på videregående skole i Sogndal. 
Siden tok han utdannelse på Gjøvik 
Høyskole innen maskin (bachelor). 
Deretter gikk turen til Stavanger 
hvor han tok en master med 
spesialisering i maskinkonstruksjon.

Dette er Vidars første jobb etter 
endt utdannelse. Han fikk kjenn-
skap til Entreprenørservice gjen-
nom Line Stensrud, som anbefalte 
ham å forhøre seg om jobbmulig-
heter hos oss.

Det har vært mye jobbing og 
mye nytt å sette seg inn i, sier 
Vidar. Han trives godt både med 
kolleger og de varierte arbeidsopp-
gavene.

Utenom jobbing blir det en del 
jakt og fiske. Særlig hjortejakt i 
hjemtraktene rundt Lærdal. Vidar 
liker å stå på ski om vinteren. Både 
langrenn og slalomski brukes 
flittig. Fotballstøvlene har han nå 
lagt på hyllen etter noen aktive år 
som yngre.

Trond Valle 
Bjørnbakk 
(25) begynte 
hos oss første 
arbeidsdag i 
januar. Som 
flere andre av 
firmaets 

ansatte, er Trond fra Åmli i 
Aust-Agder hvor han også bor nå. 
Han jobber som hjelpemann i 
fundamenteringsavdelingen.

Trond gikk på skole i Kristiansand 
hvor det ble maritime fag – mekanisk.
Han gikk også opp som privatisk i 
anleggsteknikk i Arendal. Kjenn-
skapet til Entreprenørservice fikk 
han blant annet gjennom Jan Rune 
Haugli.

Trond har tidligere jobbet hos 
Eidesvik Offshore i 5-6 år som 
maskinist på supplybåt. Fra denne 
tiden er han vant med å være 
borte hjemmefra i perioder. Han 
sier at han er veldig fornøyd med å 
jobbe hos oss og trives utmerket.
På fritiden driver han nå med 
oppussing av hus. Ellers liker han å 
kjøre snøscooter vinterstid og dra 
på turer med venner.

Lars Andreas 
Braaten (45) 
kommer fra 
Nittedal hvor 
han bor med 
samboer. 
Begge har to 
barn fra 

tidligere ekteskap. Det innebærer 
at han grovt sagt har en uke med  
4 barn, og en uke uten barn.
Han overtok jobben som økono-
misjef etter Morten Berner den  
30. mars. Lars er utdannet stats-
autorisert revisor med avlagt 
Høyere revisorstudium på Handels-
høyskolen BI. 

Han jobbet med revisjon i Arthur 
Andersen, senere Ernst & Young 
fra 2000 til 2006. Deretter hadde 
han ansvar for finansiell internkon-
troll i Telenor Norge fra 2006 til 
2012. Fra 2013 til mars 2017 
jobbet lars i Rosings Industrier som 
økonomisjef. Før alt dette var han 
daglig leder og delinnehaver av et 
utested i Nittedal på 90-tallet.

Lars er glad i å gå på ski og sykle, 
og hadde ambisjoner om å bruke 

reiseveien til Berger som sykkeltre-
ning. Foreløpig har det blitt litt lite 
handling av dette, men han sier at 
han ikke har gitt opp tanken.

Han kjente lite til Entreprenør-
service fra tidligere, men han har 
alltid syntes entreprenørskap og 
det å skape noe er spennende. Selv 
føler han seg som relativt praktisk 
anlagt, og forsøker å være en 
hjemmefikser som får til litt på 
egenhånd. Har for eksempel 
skaffet seg noe fundamenterings-
erfaring etter å ha klargjort for at 
Igland skulle komme å sette opp 
garasje hjemme i fjor høst.

Inntrykket så langt er bra. Vi har 
en rekke prosesser som treffer oss i 
SA-avdelingen, og jeg har tro på at 
vi både skal kunne skru på litt 
prosesser og skape bedre flyt på en 
del områder, etter hvert som vi 
kommer ordentlig opp å stå som 
avdeling. 

Fredrik Welde 
(37) ble ansatt i 
fundamente-
ringsavdelingen 
i midten av 
april. Han har 
tidligere vært 
ansatt i 

perioden mai 2010 til desember 
2012.

Fredrik er født og oppvokst i 
Bærum hvor han bor nå. Han har 
to sønner på 18 og 20år fra 
tidligere ekteskap. Han har bodd 
og jobbet nesten 5 år i Colombia, 
hvor han også traff sin nåværende 
kone. Der drev de en familiebedrift 
innen salg av betong og utleie av 
betong pumper. Det var ikke lett å 
drive butikk der og de har nå 
flyttet hjem til Norge og overtatt 
barndomshjemmet. Fredrik er 
utdannet elektriker, men jobbet 

NYANSATTE
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mye innen transport med laste-/
kranbil.

På fritiden driver Fredrik med 
airsoft gjennom organiserte 
klubber på Østlandet. Han spiller 
hver helg med en av sønnene.

Minh Tran 
(36) er av 
vietnamesisk/
kinesisk 
opprinnelse, 
men er født og 
oppvokst i 

Oslo. Hun bor nå på Lørenfallet i 
Sørum sammen med mann og 2 
barn på 4 og 7år. Hun overtok 
jobben som regnskapsleder etter 
Line Stensrud, den 1. juni.

Minh er utdannet bedriftsøko-
nom fra BI i Oslo i 2004. Siden den 
gang har hun jobbet hos Lidl, 
Timms Reperbane, Netledger, 
Engrospartner og sist hos Lampe-
huset. Hun søkte nye utfordringer 
og fant annonsen fra Entreprenør-
service interessant både på grunn 
av stillingens innhold og reisevei. 
På tross av at hun var rimelig 

ukjent med bransjen.
Minh prøver å holde seg i form 

ved regelmessig jogging. Ellers liker 
Minh å reise og da primært til 
varmere strøk. 

«E-SERVICE» ANSIKT  
UTAD PÅ BERGER
Når man kommer til Berger Teknologipark 
som er den offisielle benevnelsen på vårt 
nye kontorbygg, blir man møtt av Mette 
Solhaug i resepsjonen.

Mette er ansatt i Skanska Norge, men 
jobber for alle selskapene som holder til i 
bygget. For E-service tar hun hånd om 
reisebestillinger, dieselkort, bombrikker, 
post ut/inn + diverse ad hoc oppgaver.

Mette har vært ansatt i Skanska siden 
1988 og har innehatt ulike stillinger. Før 
hun sa ja til stilling som kontorleder her 
på Berger, jobbet hun med personal-
administrasjon for anleggsregionene og 
sekretær for region Samferdsel og Energi. 

Mette er opprinnelig fra Sør-Fron i 
Gudbrandsdalen, men har bodd i 
Oslo-området de siste 30 årene. Hun bor 
nå på Skjetten med samboer og katt. 
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Tilgengelige ferieboliger:

FERIEBOLIG FERIESTED

Norefjell Norefjell

Sjusjøen Sjusjøen

Sørlia Hafjell

Oppdal Oppdal

Geilo 1 Kikut, Geilo

Geilo 2 Kikut, Geilo

Furubu Hovden

Selbu Hovden

Sinnes panorama Sirdal

Randøy Randøy

Myrkdalen Myrkdalen

Løkholmen Strømstad

Albir Spania

Malgrat de Mar Spania

Fevik Fevik

Gartha 1 Arendal 

Gartha 2 Arendal

Homborsund Lillesand 

JUBILEER  
Roger Bringaker  30 år
Roger Høgli  30 år
Roger Buvald  15 år
Brede Lunden  15 år
John Andersen  10 år
Jan Gunvaldjord  10 år
Jan-Åke Haglund  10 år
Geir Langen  10 år

RUNDE DAGER  
Svein Magnar Haugli 11-09  60 år
Jan Kristian Karlsen 19-04  50 år
Esbjørn Vestlund  07.07  50 år
Knut Audun Askland 14-06  40 år
Sergejs Semjonovs 08-09  40 år
Alexander Stenholt 17-03  30 år
Lasse Samskott  20-03  30 år
Robert Klich  07-05  30 år

FØDSLER
Denisas Panfilovas ble far til Liepa den 25. januar.
Ove Ivarsson ble far til Lycke Elise den 17. september.

BRYLLUP
Tor Håvar Ausland giftet seg med sin Kristine den 10. juni.

SLUTTET
Line Stensrud,  Sentraladministrasjonen
Morten Berner, Sentraladministrasjonen
Sigmund Eide, Boreavdelingen
Frode Jakobsen, Boreavdelingen
Tom Ivar Gullseth, Boreavdelingen
Jens Harald Olsen, Boreavdelingen
Dag Romundstad, Boreavdelingen
Jan Ove Tiseth, Boreavdelingen
Viktor Østerlund, Boreavdelingen
Jonas Jonsson, Fundamenteringsavdelingen
Bjørn Solvang, Fundamenteringsavdelingen
Olav Anfinrud, Verkstedet
Henrik Gruszewski,  Verkstedet
Bjørn Kristoffersen, Verkstedet (overført til Skanska)
Bjørn Bringaker, Verkstedet, (overført til Skanska)
Bjørnar Hansen, Verkstedet (overført til Skanska)
Kjell Runar Haugen, Verkstedet (overført til Skanska)
Erik Valen, Verkstedet (overført til Skanska)

Entreprenøservice takker for innsatsen!

FERIEHYTTER 
for ansatte i Skanska Norge  
og datterselskaper  

Skanskas bedriftshytter/leiligheter kan benyttes av alle 
ansatte i Skanska Norge samt døtre. Hyttepoolen har 
et elektronisk bestillingssystem hvor du selv kan gå inn 
og bestille når du har registrert deg som bruker. Dette 
gjøres via Skanskas intranett.

Et hyttestyre står for administrering av kjøp, leie, 
vedlikeholdplaner, økonomi og budsjett samt etable-
ring av lover og regler for utleieenhetene. Hyttestyret 
er sammensatt av én representant fra bedriften, to fra 
tillitsvagtorganisasjonene og to fra den tidligere 
hytte komiteen. 

Fra januar 2018 tilbys ferieboligene i Skandinavia 
ferdig oppdelt i midtuker og helg, samt todelt vinter-, 
påske-, høst- og juleferie. Om sommeren tilbys alle 
som hele uker. Etter trekninger vil det bli enkelt å 
utvide sine tildelinger (typisk helg) ved å plukke ekstra 
dager fra restmarkedet.

2017: NYTT PÅ  
PERSONALSIDEN
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Henrik takket nei til å komme til kantina på Berger for kake og avslutningsmarkering. Han ville heller ha det i verkstedet på Rud der han har 
hatt sitt virke i 30 år. Henrik til venstre, deretter Birger Holtet, Stig Magnor og Roger Bringaker.

Henrik Gruszewski meldte overgang til pensjonistenes 
rekker 1. mai i år. Formelt ble Henrik ansatt i Skanska 
Norge 1. januar i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen 
av ES sine verkstedansatte til Skanskas verksted på Berger, 
men fordi det var aktivitet i verkstedet på Rud utover 
våren fortsatte Henrik der frem til pensjonsdagen. De 
siste ukene deltok han i rydding og tømming av ES 
verkstedet der han har hatt 30 års fartstid.  Henrik kom  
til ES i forbindelse med oppkjøpet av Grunnboring AS,  

så samlet har han over 30 års ansiennitet i bransjen. Før 
han begynte i Grunnboring seilte Henrik til sjøs i flere år, 
og det er vel flere av dere som har hørt ham fortelle om 
spennende og utrolige opplevelser fra tiden på de syv 
hav. Henrik var en tusenkunstner i verkstedet, og hadde 
de rette knepene når andre måtte gi opp under repara-
sjon av gamle og gjenstridige maskiner og utstyr. Vi 
takker Henrik for innsatsen, og ønsker ham lykke til i 
pensjonistenes rekker.

TAKK FOR INNSATSEN,  
OG LYKKE TIL SOM PENSJONIST
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Returadresse:
ES-posten
Bølerveien 61
2020 Skedsmokorset

Det har vært en utfordrende høst med mye nedbør.

god høst!
ønsker alle en fortsatt 


