HANDLEKRAFT • TYDELIG • UTVIKLENDE • SPILLE GOD

70 ÅR MED ANLEGGSMASKINER
1951 – 2021

70 ÅR SIDEN VÅR
FØRSTE BULLDOZER
AS Bulldozer Maskinlag ble stiftet av fremsynte og dristige menn 27. mars 1951.
I 2021 er konsernet 70 år! AS Bulldozer Maskinlag har vært en aktiv deltaker i
utviklingen av lokalsamfunnet og kan se tilbake på 70 begivenhetsrike år. Konsernet
har i dag rundt 120 medarbeidere. Våre ansatte har stått på i tykt og tynt gjennom
70 år til selskapets beste. Vi er trygge på at dagens medarbeidere vil ta fremtiden og
dens utfordringer og krav i samme ånd.
Historien vår er vi svært stolt av. Det var i 1946 at daværende ordfører PC Reinsnes
fikk en beslutning i Sortland herredstyre om innkjøp av en bulldozer beltetraktor og
lån på 40 000 kr.
Det viste seg at etter krigen var tilgangen på slike importmaskiner svært begrenset.
Først mot slutten av 1950, fire år etter bestillingen, kom endelig den formelle
bekreftelsen fra Handelsdepartementet. Gjennom ventetiden var kommuneøkonomien sterkt forverret, og 30. november 1950 kastet kommunen inn håndkleet,
og kjøpet ble overført til A/L Bulldozer Maskinlag, Sortland. 4. januar 1951 kom den
bestilte dozeren. Stiftelsesmøtet ble avholdt 27. mars 1951.

SLIK STARTET DET HELE, OG 70 ÅR GIKK VANVITTIG FORT!
1951: AS Bulldozer Maskinlag
1993: Sigerfjord Sand stiftet
1996: Bulldozer Maskinlag Produksjon AS
1997: Bulldozer Maskinlag Eiendom AS
1997: Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS
2005: Bulldozer Maskinlag Utleie AS
2012: Hadsel Maskin AS
2015: Henriksen Maskinstasjon AS
2017: Bulldozer Maskinlag GeoPro AS
2018: Rørvakta
2020: Hanssen Maskin & Transport AS

BULLDOZER MASKINLAG AS
Selskapet utfører regnskap, lønnskjøring og administrasjon/personal for alle
selskapene i konsernet. I tillegg ligger konsernledelse og HMS/KS her.
Vi er åtte ansatte (økonomisjef var ikke tilstede da bildet ble tatt). I løpet av disse 70
årene har lønnen aldri kommet på feil dato.
De ansatte i administrasjonen har fordelt regnskapet med egne ansvarsområder
– noe som gir ledelse og styret et godt og sikkert grunnlag for beslutninger.
Epost: firmapost@bulldozer.no

Telefon: 76 11 08 00

HANSSEN MASKIN & TRANSPORT AS
Hanssen Maskin & Transport AS (Hmt AS) er et foretak
innen transport og anleggsvirksomhet med lokasjon
på Eidet i Bø kommune. Ståle Hanssen har siden
starten i 1987 drevet dette fra et enkeltmannsforetak
til dagens aksjeselskap, som ble registrert i 2010.
I 2020 ble Hmt AS et datterselskap av Bulldozer
Maskinlag AS, og har i dag 6 ansatte på hel- og deltid.
Hmt AS har en rekke tjenester vi kan tilby våre
kunder:
- Grunnarbeider for boliger, hytter og næringsbygg.
- Vei-, vann- og avløpsarbeider samt bygging
av infrastruktur.
- Boring og sprenging, masseforflytting.
- Eget massetak med CE-merkede masser for salg.
- Miljøsanering, riving, avfallshåndtering.
- Vintervedlikehold
- Transportoppdrag innen tippkjøring, containertransport, maskinflytting, termotransport, stykkgods
- Utleie av containere, komprimatorer,
betong-/asfaltsager o.l.
- Forhandler av alt innen dekk, oljeprodukter,
batterier samt utstyr og materiell til person- og
bedriftsmarkedet.

Våre kunder skal ved å ta kontakt med oss, få en
opplevelse av at de blir tatt vare på fra første dag,
og få levert varer og tjenester til avtalt tid og kvalitet
og til konkurransedyktige priser.
Epost: shmt@online.no

Telefon: 90 05 97 12

BULLDOZER MASKINLAG
ENTREPRENØR
Vi utfører vann- og avløpsarbeider på oppdrag fra
offentlige myndigheter, bedrifter og private aktører.
Våre fagarbeidere innehar nødvendig kompetanse for
å rehabilitere, utbedre og kontrollere vann- og avløpsledninger.
• Vintervedlikehold som snørydding og strøing av veg,
gang- og sykkelveg (gangbane), parkeringsplasser,
andre plasser (for eksempel ved bygg og anlegg).
• Samferdselsprosjekt: Vi oppgraderer veier, lys, kaier,
vindkraft og vannkraft.
• Kabelgraving: Vi legger kabler i vanskelig og ulendt
terreng.
• Anleggsgartner: Bark/jord/singel/asfalt, belegningsstein, beplantning/vegetasjon, brostein, ferdigplen,
grunnarbeid og legging av granitt. Bulldozer
Maskinlag Entreprenør AS prosjekterer og bygger
ditt nye uteområde! Vi har fagkompetanse i anleggsgartnerfaget, med erfaring fra både mindre private
og større offentlige grøntanlegg.
• Transport: Vi frakter stor og smått av utstyr/
• maskiner rundt om i hele Norge, eksternt og internt.

HADSEL MASKIN AS
Høsten 1986 startet Espen Jenssen et foretak med anleggsvirksomhet, og drev
frem dette frem til våren 1992. Aksjeselskapet Hadsel Maskin ble stiftet og i
2012 ble Hadsel Maskin et datterselskap i AS Bulldozer Maskinlag. De har i dag
30 ansatte.
Hadsel Maskin har mange bein å stå på og tilbyr en rekke
anleggstjenester, slike som:
• Grunnarbeid for boliger og næringsbygg.
• Vei, vann og avløp samt bygging av infrastruktur.
• Boring og sprengning kombinert med store masseflyttinger.
• Masseuttak med CE-merkede masser.
• Parkanlegg, lekeplasser, kantstein, beplantning, plen, murer,
gjerder og levegger.
• Vintervedlikehold.
• Kranbiler med 86. tonn krane og er utstyrt med jibb, vinsj,
hydraulisk båtstøtter og tilhenger.
• Rørvakta: Slamsugebil m/høytrykk og kamerabil for rørinspeksjon,
samt vanntining.
Hadsel Maskin AS er et selskap som baserer sin virksomhet på pukk, grus og
asfalt mot bygg- og anleggsmarkedet i tillegg til resirkulering, gjenvinning,
bearbeiding og deponering av asfalt.
Våre kunder skal oppleve Hadsel Maskin AS som en trygg samarbeidspartner.
De skal få levert våre varer og tjenester til avtalt tid, kvalitet og pris.

Takk til våre
samarbeidspartnere!

BULLDOZER MASKINLAG GEOPRO AS
Har du behov for oppmålingstjenester, så ta kontakt med oss. Bulldozer
Maskinlag GeoPro AS har god kompetanse og lang erfaring innen landmåling.
Og med markedsledende utstyr og programvare er vi godt rustet for oppdrag.
Vi utfører tjenester både for offentlige myndigheter, næringsliv og private. Fra
byggherre mottar vi spesifikasjoner hvor vi deretter prosjekterer og/eller utfører
innmålinger og utsetting. Alt etter gjeldende lover og krav fra myndigheter.
BM GeoPro produserer 3D-modeller som gir nøyaktighet og kvalitet på
utførelsen av oppdragene.
Vi kan tilby følgende tjenester innen landmåling og prosjektering:
• Areal- og volumberegninger
• Byggegroper
• Fyllinger på land og i sjø
• Tomter
• VA-nett
• Vei
• Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner
• Søknader
• Masseberegning
• Målebrev
• Sluttdokumentasjon i standardiserte format
• Påvisning av eiendomsgrenser
• Innmåling og utsetting
• Behandling av maskinstyringsdata
• Skanning av overflater fra luft, på land og under vann
Vi tilbyr tjenester med totalstasjon, multistasjon, GPS,
undervannsdrone (ROV) og luftdrone (RPAS)
Epost: kae@bulldozer.no Telefon: 95 19 55 12

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS

har valgt If som
forsikringsleverandør

Kontakt Dag Lockert
på 909 98 996.

70330_4 ifca.no

If og MEF har samarbeidet om
forsikring siden 1975.
Åseveien 347, 8484 Risøyhamn • Tlf. 76 11 54 50
E-post: firmapost@kke.no • www.kke.no

BULLDOZER MASKINLAG PRODUKSJON
I 1996 ble Bulldozer Maskinlag Produksjon AS stiftet
som et datterselskap av Bulldozer Maskinlag
AS. I dag er det 16 ansatte i selskapet.
Bulldozer Maskinlag Produksjon AS tilbyr ulike
tjenester som:
• Knusing med mobile grovknuseverk og finknuseverk
• Betong- og asfaltknusing
• Boring med pallrigger og boretårn i størrelser
3–16 tonn
• Bergsprenging og bergsprengningsledelse
• Sikkerhetsrådgivertjeneste

• Bergteknisk ansvarlig for årlig uttak
på 500 000 kubikk
• Masseuttak med CE-merkede masser
• Styrt boring under jord
• Transport av farlig gods
Bulldozer Maskinlag Produksjon AS er et selskap som
baserer sin virksomhet på produksjon av grus og pukk,
boring- og sprengningstjenester samt styrt boring
under jord.
Epost: mjo@bulldozer.no

Telefon: 95 19 55 10

Vi gratulerer Bulldozer Maskinlag
med 70-års jubileet!

www.s-ent.no
www.vesteralskraft.no

BULLDOZER MASKINLAG UTLEIE
Bulldozer Maskinlag Utleie AS har en betydelig
maskinpark som vi leier ut. Fordelen med å leie er
mange. Du har utstyret tilgjengelig kun når du har
behov og slipper dermed lagringsplass, vedlikehold
etc. Vi gir gode priser, god oppfølging og rask levering.
Maskinene leies ut for oppdrag i Vesterålen, Lofoten,
Ofoten og Troms.

Vi har eget verksted, hvor vi foretar vedlikehold og
reparasjoner av anleggsmaskiner og annet utstyr i
forbindelse med disse.
Ta kontakt for oversikt over hvilke maskiner som er
tilgjengelige.
Epost: kjo@bulldozer.no Telefon: 95 19 55 47

De beste velger ofte det beste!
Vi er stolt leverandør av Mercedes-Benz varebiler til Bulldozer Maskinlag.
Vil du også kjøre i det beste ta kontakt med oss!

Vans - Born to run!

Strandgt 60, 8403 Sortland

HENRIKSEN MASKINSTASJON
Henriksen Maskinstasjon AS ble stiftet 02.01.1988. Selskapet ble drevet av Viggo
Henriksen frem til 31.08.2015, da han solgte selskapet til BM AS (51 %) og Benfra AS
(49 %). Selskapet har i alle år hatt stort fokus på privatmarkedet, og har opparbeidet
seg særdeles god kunnskap om nydyrking, myrarbeider, VA-anlegg og
tomtearbeider.
Tjenester:
- Tomtegraving
- Plastring
- Vann og avløp
- Drenering
- Grøntanlegg
- Boring og sprengning
- Nydyrking/kanalgraving
- Restaurering av våtmarksområder/myrrestaurering. Gisløymyran/Grunnfjorden,
Åholmen (Andøy) og Gimsøymyran er alle områder som HMA har gjort omfattende
arbeider med myrrestaurering på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland i
samarbeide med Statens naturoppsyn (SNO)
Epost: jarle@henriksenmaskinstasjon.no

Telefon: 91 57 94 56

Hele Nord-Norges tunnelog gruveentreprenør
Vi leverer komplett entreprenørskap innen tunnel
og gruvedrift, med fokus på god fagkunnskap,
nytenking, grønne løsninger og kvalitet.

E6 Alta Vest:
Storsandnes - Langnesbukt

lns.no

VÅRE ANSATTE
– VÅR BESTE RESSURS
I Bulldozer-familien er det våre ansatte som er vår beste
ressurs. Vi har mange dyktige medarbeidere fordelt på
mange ulike fagområder. Og de er også spredt på alder og
erfaring, slik at vi kan kontinuerlig overføre kunnskap og
kompetanse fra en generasjon ansatte til den neste. Som
ansatt hos oss er ingen dager like, og det finnes mange
inspirerende og utfordrende oppgaver.
Og sammen utgjør vi en forskjell som gjør at våre selskaper
er blant de aller beste selskapene inn maskinentreprenørfaget.

Farge er ikke vår styrke,
men vi har dét også!

BULLDOZER MASKINLAG ER
GODKJENT LÆREBEDRIFT
Bulldozer Maskinlag Entreprenør er en godkjent lærebedrift og medlem av OKAB
Region Nord – Opplæringskontor for Anleggs- og bergfagene. Vi har flere lærlinger til
enhver tid som fordeler seg mellom ulike fag.
Som lærling hos oss får du god opplæring av dyktige og erfarne fagfolk. Du får din
egen fadder og du vil inngå i et team og oppleve et solid faglig og ikke minst sosialt
fellesskap. Ofte står vi overfor store faglige utfordringer, og legger derfor vekt på
utvikling av våre ansatte.
Se vår hjemmeside for ytterligere informasjon eller kontakt
med Opplæringskontoret.

GUNNAR HOLTH GRUSFORRETNING AS

LES MER PÅ WWW.GHOLTH.NO
Ring oss på telefon 90 18 16 39 eller send
en e-post til oleanton@gholth.no

90 18 16 39 Din ledende leverandør av pukk
oleanton@gholth.no
www.gholth.no
90 18 16 39 // oleanton@gholth.no //

og grus

www.kurergrafisk.no

GUNNAR HOLTH GRUSFORRETNING AS

ww.gholth.no

KVALITETSPOLITIKK
For oss i Bulldozer Maskinlag-konsern er vi opptatt av
at kunden skal stå i fokus gjennom hele anleggsprosessen og være trygg på at arbeidet vi utfører skal
være utført på en kvalitetssikker måte iht. lover og
forskriftskrav. Vi satser på å gi våre kunder gode,
varige og innovative løsninger gjennom god
samhandling med kunden, høyt kvalifisert personell
og en maskin- og utstyrspark med høy teknologisk
standard.
Bulldozer Maskinlag-konsern ønsker å være den
foretrukne entreprenøren både for offentlige og
private kunder i Vesterålsregionen, men følger gjerne
våre foretrukne kunder ut av regionen.

Sentrale godkjenninger
Bulldozer Maksinlag har sentral godkjenning
i følgende tiltaksklasser:
Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) 1
Innmåling og utstikking av tiltak 2
Utførende
Landskapsutforming i tiltaksklasse 2 og 3
Veg – og grunnarbeid i tiltaksklasse 2 og 3
Riving – og miljøsanering i tiltaksklasse 2
Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3
Prosjekterende
Veg-, utearealer og landskapsutforming 2
Oppmålingsteknisk prosjektering
2
Vannforsynings- og avløpsanlegg
1
Vi har målsetning om å sertifiseres innenfor
Iso 9001:2015 og Iso 14001 i løpet av 2021.

HMS – OG
MILJØPOLITIKK
I våre virksomheter kommer sikkerheten først,
og vi har en nullskadevisjon i alt vi foretar oss.
Vår viktigste ressurs er våre dyktige og engasjerte
ansatte. De skal til enhver tid være oppdatert og
kurset i virksomhetens HMS-rutiner. Vi utarbeider
HMS-plan til samtlige prosjekter som vi er
involverte i, og HMS-kurs gjennomføres for
våre ansatte ved behov. I tillegg utarbeider vi
prosedyrer og sjekklister for å kontrollere og
dokumentere våre prosjekter og det daglige
arbeidet som vi utfører for våre oppdragsgivere.
Målsetningen med et godt HMS-arbeid er å ivareta
et trygt arbeidsmiljø, forebygge ulykker og beskytte
miljøet mot forurensning.

Velkommen innom vår butikk i
Vestmarka på Sortland.
Vi lagerfører smøremidler, kjemi
og vaskeprodukter, frostvæsker,
spylervæske og Ad-Blue i tillegg
til propanfylling, propanautomat,
hytte- og fritidsutstyr.

Markveien 23, 8402 Sortland • Tlf. 454 99 555
E-post: post@varmeservice.com • www.varmeservice.com

VARER OG TJENESTER INNEN DRIVSTOFF,
VARME OG ENERGI.
Tankbiler, bunkringer og automater
Vi dekker områder i Nordre Nordland og Sør-Troms
Etablerte drivstoffstasjoner på Sortland, Stokmarknes og Kaljord

Markveien 32, 8402 Sortland
Telefon: 76 11 08 00
Epost: firmapost@bulldozer.no

www.bulldozer.no

Konsernsjef Gunnar Hegstad foran nytt
administrasjonsbygg. Vi flytter inn i nybygget
i løpet av september 2021. Vi gratulerer eiere,
styre og ikke minst alle ansatte med 70 år.

Bulldozer Maskinlag AS har vært en trofast
kunde gjennom mange år og vi setter
stor pris på samarbeidet med dem.
Sandvik Mining and Rock Solutions
er en ledende global leverandør av
utstyr, service og tekniske løsninger
til gruve- og anleggsindustrien.

Sandvik Norge AS
Tlf 63 84 81 00
ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK
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