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❑ 30 år med Fjellsikring og Betongrehabilitering

❑ Ca 100 ansatte 

❑ Omsetning 200 mill

❑ Bjerkvik og Kristiansand - `Landsdekkende` 

❑ Lærlingebedrift 

❑ En del av konsernet - Nordisk Bergteknikk i fra 01.10.20



Betongrehabilitering  

❑ Rehabilitering Bru, kai, Bygg etc

❑ Metoder for tilkomst og utførelse

❑ Betongfundamenter i krevende terreng

❑ Betongsprøyting

❑ Katodisk



Fjellsikring 

❑ Kompetent på tilkomst

❑ Ansatte med god pålitelighet

❑ Maskinpark som er smidd for oppdragene

❑ Tunnel vedlikehold

❑ Veiskjæringer - Jernbane – Bebyggelse

❑ Snøskred 

❑ Steinskred 



Innspill og Erfaringer 

❑ UE eller HE for denne type arbeid ?

❑ Det er spennende med nye kunder, men vi opplever at nisje 
entreprenører ofte blir en underentreprenør.

❑ Vi oppfatter oss som store entreprenører, som driver som små.

❑ Dokumentasjonen i store og små jobber er ganske like. Dette 
skaper store administrasjoner og store overhead kostnader på 
nisje entreprenører. 

(mindre marginer, hastverk og dårlig kvalitet.)



Kontrahere på gjennomføring og kompetanse

❑ Pris er ikke bare det som står på prisbladet, men det som 

blir sluttstrek av pålitelighet, gjennomførsel og innovative 

løsninger for byggherre.

❑ Risiko arbeid burde være på timer og ikke RS.

❑ Faste priser kan føre til at man opplever å bli presset til 

lavere kvalitet og undersikring om prisene er for dårlige.



Byggherrer

❑ Kompetanse heving av byggherrer, slik at de får det som er bestilt i 
henhold til beskrivelser. (større forståelse av beskrivelse og utførsel)

❑ Hvem følger opp alle kravene som er satt i kontraktene. 

(lærlinger, sluttrapporter etc)

❑ Større samle kontrakter som blir store i geografi og total sum, men gir 
lav omsetning pr.jobb under utførelse (rigg etc)

❑ Det er et statlig ansvar og sikre at vi fortsatt har nisje kontrakter, slik at 
vi får dyrket kompetansen som vi trenger.



Årshjul Nisje kontrakter



Takk for oppmerksomheten
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