KVALITETSLEVERANDØR
I BRANSJEN SIDEN 1957

Siden etableringen i 1957 har vi
i Arne Olav Lund AS levert tjenester
innen vei, vann og avløp, kaianlegg
og andre grunnarbeider.
Vi holder til i Larvik, men tar på oss
oppdrag over hele Østlandet.
Vår innstilling er at alt er mulig,
og sammen med våre mange gode
samarbeidspartnere løser vi de
utfordringer som oppstår.
Vi leverer alltid!


Erik Hedvald Nilsen, daglig leder

FOR OSS ER
ALT MULIG
2

HMS og kvalitet står helt
sentralt hos oss, og det
jobbes kontinuerlig for at
ingen skader seg på våre
anlegg, og at vi alltid
overleverer anlegg med
rett kvalitet.
Bjørn Kristian Solberg,
distriktssjef

Arne Olav Lund AS er en ledende
entreprenør i vårt segment.
Med en solid vekst de senere år
passerte vi i 2020 en omsetning
på 419 millioner, med 107
dyktige og motiverte ansatte.
Tonje Pedersen Ellingsen,
controller og kontorsjef
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Ha fokus, tenk sikkerhet!
Morgendagen er din
belønning for å jobbe trygt
og sikkert i dag!
Steinar Lie, KHMS-leder

HMS
Vi jobber hver dag med å unngå skader og ulykker
på våre anleggsplasser. Gode rutiner er på plass
for sikker utførelse av arbeidene, og vi følger opp
alle innrapporterte hendelser for å sikre læring på
tvers og dermed forebygge fremtidige hendelser.
Det å levere kvalitet har vært en kjerne i
bedriftskulturen siden etableringen i 1957, og vi
har i dag et veletablert styringssystem som støtter
våre ansatte i kvalitetskontrollen av arbeidene
som utføres.
Det ytre miljø får et stadig sterkere fokus hos oss,
og vi jobber målrettet mot å redusere utslipp fra
vår eksisterende maskinpark, samtidig som vi
hele tiden fornyer oss og innfører ny
nullutslippsteknologi i produksjonen.
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Vi jobber for å bidra til en mer bærekraftig
fremtid i tråd med FNs bærekraftsmål.

TLF: 33 11 58 44

WWW.HELGEKLYVE.NO

TOTALLEVERANDØR AV

KVALITETSBYGG
Vi påtar oss alle typer byggeoppdrag for profesjonelle og
offentlige utbyggere, gjerne som totalentreprenør.
Det sikrer at kvalitet, pris og framdrift blir akkurat som avtalt.

Tlf. 33 11 58 44 // www.helgeklyve.no
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Rørinspeksjon • Trasèsøk • Trykkprøving
desinfisering og andre VA-kontroll tjenester
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www.rorinspeksjon.com • mortens@rorinspeksjon.com
Tlf: 33 44 11 12 • Trevland 2 3243 Kodal

VÅRE TJENESTER
Vi tilbyr grunnarbeider for næringsog boligbygg, veianlegg, vann- og
avløpsanlegg, kaianlegg og øvrige
terrengarbeider. Med egen oppmålingsavdeling måler og dokumenterer
vi utførte arbeider.
Avhengig av kundens ønsker og
behov påtar vi oss både rene ut
førelsesentrepriser, totalentrepriser
og samspillskontrakter.

Samarbeid med både kunder
og leverandører ser vi på som
en av våre styrker.
Vi er stolte av å kunne si
at vi har leverandører
og samarbeids
partnere vi har jobbet
med i flere tiår.
Dagfinn Evensen,
distriktssjef

Asfalt skal være
godt håndverk
Vi i Skanska Industrial Solutions har lang fartstid i yrket.
Vi i Skanska Industrial Solutions har lang fartstid i yrket.
tålmodighet
ogog evne
Vi vet hva
hva som
somkreves
krevesav
avhardt
hardtarbeid,
arbeid,
tålmodighet
evne
til å strekke
seglenger
litt lenger
å få
til
å strekke
seg litt
for åfor
få gjennomført
godt håndverk.
gjennomført godt håndverk.

www.skanska.no/asfalt
www.skanska.no/asfalt
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Vi utfører alle typer sprengningsarbeider, fra mindre oppdrag
for privatpersoner, til store og kompliserte prosjekter for det
offentlige.
Vi står for kvalitet, sikkerhet, effektivitet og leveringsdyktighet.

Holmestrand Fjellsprenging
Jan Erik Landsnes - Tlf. 977 70 798
Lørdalveien 19A, Sundbyfoss

8

VANN OG AVLØP
Arne Olav Lund AS har solid erfaring med
bygging og fornyelse av vann- og avløps
anlegg i mange østlandskommuner.
Noen av våre referanseprosjekter
innen VA-segmentet er:
• Solstad–Varden, Stavern
• Camilla Colletts Vei, Kongsberg
• Wesselvegen, Skien
• Vestfjordveien og Hagaveien, Færder
• Horgen, Nedre Eiker
• Drammen Nye Sykehus, Drammen
• Skui Vannforsyning, Bærum
• Tine Meierier, Oslo
• Vakås, Asker

Vi har bygget vann- og avløpsanlegg siden
1957, vi kjenner utfordringene i VA-bransjen
og har gjennom årene skaffet oss betydelig
erfaring innen faget. Ved hjelp av
høy kompetanse og dyktige
medarbeidere bygger vi
løsninger som fungerer.
Vårt mål er å være en
foretrukken leverandør
for våre oppdragsgivere
Tomas H Lie,
distriktssjef
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VÅR MASKINPARK
Da virksomheten startet opp i 1957,
hadde vi en Fordson Major traktor med
Hymas graveutstyr. Siden den gang har
vi hatt fokus på å ta i bruk moderne
utstyr for å sikre effektiv og sikker drift.
I dag består maskinparken av mer enn
25 moderne gravemaskiner med utstyr
som OilQuick hurtigfester og maskin
styring. Alle våre maskiner kan allerede
benyttes med biodrivstoff, og vi tilbyr
en økende andel nullutslippsmaskiner
fremover.

volvomaskin.no
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TEROX
– GJØR JOBBEN ENKLERE

Boreteknikk • Bygg & Anlegg • Diamantverktøy • Trykkluft og Vakuum

Tlf. 33 15 65 85 • www.terox.no
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Vår maskinpark inkluderer blant annet:
• Beltegravere
• Hjulgravere
• Hengere
• Dumpere
• Valser

• Hjullastere
• Lastebil
• Totalstasjoner
• Drone

PÅ VEIEN
FOR DEG!
Hos Transportsentralen Tønsberg får du transport
fra A til Å i hele Vestfold fylke.
Tipp • Asfaltbiler • Kranoppdrag • Massetransport
Vi er stolte av å ha et godt samarbeid med
Arne Olav Lund AS i mange år!
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NCC er en av Nordens største aktører innen asfalt og
steinmaterialer. NCC er også en av landets ledende
leverandør av asfaltprodukter og utfører alle typer
asfaltoppdrag.

NCC har spesialistene og produktene
du trenger!

NCC.no/asfalt
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Hvorfor grave når man kan bore?
Styrt boring i fjell og løsmasser – Tilpasset utstyr for enhver jobb
En miljøvennlig og effektiv løsning
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Klevjerveien 176, 3074 Sande i Vestfold
Tlf 33 01 81 60 • post@holland-nodig.no

Arne Olav Lund AS er
en trygg arbeidsplass
med mye faglig
kunnskap og et godt
arbeidsmiljø!
Emily Biksrud, maskinfører

WELLPOINT
GRUNNVANNSSENKING
Arne Olav Lund AS har ett av få Wellpoint-anlegg i Norge.
Wellpoint er et svært effektivt system for senkning av
grunnvann i drenerende masser i forbindelse med grave- og
fundamenteringsarbeider.
Spunt / pele-aggregat

Viking Ramtec VRI

Spuntvibro aggregat / spunt trekker
Sheet piler HP-10L and HP-10S

www.ahlsell.no
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OPPMÅLINGSAVDELING
Vi har egen stikningsavdeling med god kapasitet til egne arbeider.
Avdelingen har ansvaret for masseberegning, utarbeidelse av stiknings
data og data for maskinstyring, kontroll av innmålinger, dokumentasjon
og as-built tegninger. Avdelingen er godt utrustet med moderne
måleinstrumenter og benytter også droner i sitt arbeid.
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Christoffer Foss Hanssen, stikningsleder

Skal du finansiere maskiner og utstyr?
Snakk med oss om leasing og lån.
Telefon: 987 06030
E-post: leasing@danskebank.no
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KR Larsen Maskinentreprenør AS er stolte av å være
leverandør for Arne Olav Lund.
Firmaet består i dag av 13 ansatte. De aller fleste med lang og solid bakgrunn fra
bransjen, noe som sikrer bred bransjekunnskap.
Fra vårt pukkverk i Hokksund, Skarsberget Pukkverk, leverer vi pukkvarer til både små
og store entreprenører i distriktet. I tillegg har vi deponi for rene masser. Dette gjør
oss svært konkurransedyktige på ikke bare pris, men også miljøregnskap. Vi sørger
for kort transportlengde, samt at vi kan transportere masser inn og ut begge veier,
det blir det få kjørte kilometer uten nytteverdi av. Vi er forhandler av Larvikittblokka,
samt at vi også produserer matjord til våre kunder.
Vi har 9 egne biler i stallen, samt et godt knippe med solide undertransportører som
gjør at vi kan serve alt fra en-bils jobber til de større anleggene. Vi har gode avtaler
for deponering av forurensede masser, og tar oss av også det administrative i forbindelse med dette.
Vi har opplevd en sunn vekst de siste årene. Det gjør at vi har kunnskap, erfaring og
utstyr til å kunne serve entreprenørene rundt det aller meste innen transport. Dette
gjør det enkelt for entreprenøren å benytte oss som transportør av alle type masser.
Vi ønsker å være en attraktiv, inspirerende og trygg arbeidsplass, som tar vare på
både helse, miljø og sikkerhet. Ved å blant annet investere i nytt og moderne utstyr,
tar vi ikke bare vare på det ytre miljøet i form av lavere utslipp, men vi opprettholder
også en arbeidsplass hvor våre medarbeidere trives, og ikke minst er trygge i. Vi har
ingen å miste!
Vårt hovedfokus er at vi alltid skal gjøre vårt ytterste for å serve alle våre kunder,
store og små, med den beste servicen. Vi skal stille opp når vi skal, der vi skal.

Geveltseterveien 45, 3303 Hokksund • Tlf. 95 21 47 51
E-post: kairoger@krlarsen.no • www.krlarsen.no

VERDENS BESTE JOBB
Vi er stolte av våre ansatte, og mange av dem har med tiden
fått lang og god erfaring i bedriften og i bransjen. Vi har et
bredt aldersspenn blant våre ansatte, og dette anser vi som
utelukkende positivt. Hos Arne Olav Lund AS kan vi vise til
et godt samhold, og ansatte med ulike styrker som sammen
skaper et godt lag. Tverrfaglig kompetanse utvikler både
arbeidsmiljøet og gjennomføringsevnen i positiv retning.
Har du lyst til å jobbe hos oss?
Se våre nettsider for ledige stillinger: www.aol.no
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Jeg har jobbet i Arne Olav Lund AS
i 11 år og kunne ikke tenke meg en
bedre jobb, fordi her er det ryddige
arbeidsforhold og gode kollegaer.


Bjørnar Holt, maskinfører, 57 år
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Jeg har vært i Arne Olav Lund AS siden 1998.
Her har jeg hatt det trygt og godt med mange
gode kollegaer gjennom mange år.
Tore Holm, maskinfører, 71 år
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Jeg begynte i Arne Olav Lund AS i 2018.
Det er en solid, ryddig og bra arbeidsplass.
Anders Saasen, grunnarbeider, 24 år
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TA FAGPRØVEN
DIN HOS OSS
Lærlinger er anleggsbransjens fremtid
og et viktig fokusområde for bedriften.
Hvert år tar vi inn nye lærlinger som
følges opp i vår mentorordning.
Målet vårt er at våre lærlinger er godt
forberedt og trygge i sine fag når de
skal gå opp til sin fagprøve.
Det er mange flinke folk her som kan
svare på mine spørsmål, og så har jeg
god læring fra en god mentor.
Sebastian Hageland,
lærling innen vei- og anleggsfaget

Foto: Martin Thon Børaas - martinolsen80@hotmail.com

Vi anser det også som svært viktig
å inkludere lærlingene i det hyggelige
arbeidsmiljøet, og å gi dem en god og
lærerik start på deres karriere i
anleggsbransjen.

www.set.no
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GJERDEN FJELLSIKRING AS – LEDENDE INNEN FJELLSIKRING
Et maskinentreprenørfirma med over
40 års erfaring

VI UTFØRER FJELLSIKRING FRA LIFT & TAU:
• Fjellbolter og bånd
• Ras og fanggjerder
• Steinsprang og isnett
• Wirenett

• Sprenging og
demolering
• Tunnelsikring
• Løsmassesikring

• Erosjonsikring
• Spyle- og spettrensk
• Vegetasjonsrydding
• Sprøytebetong

KAREN SOGNS VEI 49, 3275 SVARSTAD • E-POST: post@gjerden-fjellsikring.no
TELEFON: 400 03 780 • www.gjerden-fjellsikring.no
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VEDLIKEHOLD
OG SERVICE
I tilknytning til vårt hovedkontor i Larvik
har vi et eget verksted hvor det utføres
vedlikehold og reparasjoner av maskiner
og utstyr. Vi i vedlikeholdsavdelingen har også

egne servicebiler, og støtter prosjektene både
med vedlikehold og produksjonsrelaterte
oppgaver ved behov.

Trond Einar Smedsrud, verksmester (t.v.) og
Frank Marthinsen, sveiser og montør.
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Vi er en grunnentreprenør som driver med all slags grunn og fundamenteringsarbeider.
Vi har samarbeid med Arne Olav Lund som vi jobber fast
sammen med hver dag. Vi har en del egne jobber kombinert med jobber vi utfører for AOL.
Chr. H. Blomsgate 52 B, 3717 Skien • Tlf. 419 07 243

Jarlsberglinna 51, 3157 Barkåker • Tlf. 977 84 000
hs-landskap.no
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Ringdalskogen 103, 3270 Larvik
Tlf.: 33 13 96 60 E-post: aol@aol.no

