ERFAREN TUNNELENTREPRENØR
Bleikvassli Gruber har røtter tilbake til 1957, og drev opprinnelig med
gruvedrift. I 1997 ble gruva satt under vann og gode råd var dyre. 
Vi valgte da å gå videre som tunnentreprenør basert på kunnskapen,
maskinene og ikke minst de erfarne medarbeiderne vi hadde fra
gruvedriften.
Vi holder fortsatt til i Bleikvassli i Hemnes kommune, men har
arbeidsplasser over hele landet. I dag har vi 53 ansatte, og vi
kommer dit oppdragene er.
Et av våre satsningsområder, og som vi har spesialisert oss innen
siden 1997, er bygging av vannkraftverk – gjerne på utfordrende
lokasjoner som høyt oppe i fjellene uten veiforbindelse.
Der tunnel- og andre underjordsarbeider er involvert, er vi en slagkraftig entreprenør. Vi påtar oss oppdrag både som totalentreprenør,
hovedentreprenør og som underentreprenør, avhengig av oppdrages
art og kompleksitet.
Bleikvassli Gruber har en veletablert betongavdeling, som gjør oss
godt rustet til å levere komplette løsninger der bygningsmessige
arbeider inngår. Betongavdelingen jobber normalt sammen med
tunnelavdelingen, men kan også ta egne oppdrag som bygging av
dammer, inntak, bruer etc.
Vi ønsker å være til stede for gruveindustrien vi selv stammer fra,
og satser derfor også innen dette området.
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Etter 6 mnd. er det drevet 1 400m tunnel

VEILØST VANNKRAFTVERK
Å bygge veiløse vannkraftverk har vi spesialisert oss på
siden 1997. Vi bygger over hele landet, og tøffe forhold
og ulendt terreng er vi glad i. Det er viktig for oss å
komme opp med innovative løsninger, og det kan vi gjøre
basert på vår lange erfaring. Hvert prosjekt er unikt, og
det ønsker vi å få frem på best mulig måte.
Gjennom årene har vi opparbeidet oss en solid
referanseliste, og har til nå bygget ca. 15 kraftverk.

Vi i Bleikvassli Gruber bærer stolthet av arbeidet vi
gjør, og det er viktig å arbeide med miljøet og naturen
i tankene. Vi påfører dermed ikke naturen unødvendig
belastning under våre jobber.

E6 RANHEIM–VÆRNES
Bleikvassli Gruber har på dette oppdraget assistert
hovedentreprenøren med sprenging av tunnelen. Det
kreves norske sertifikater for å kunne utføre denne typen
arbeid, og i tillegg til dette har vi all nødvendig ekspertise
og ikke minst svært god erfaring fra liknende jobber.

Prosjektet har på mange måter vært en suksesshistorie
for både oppdragsgiver og Bleikvassli Gruber, og det er
med stolthet vi kan vise frem deler av arbeidet vi har
gjort her.

JERNBANEPROSJEKT
Dette oppdraget fikk Bleikvassli Gruber, fordi vi er
nytenkende – og det ble godt mottatt fra oppdrags
giver. Vi har valgt å benytte diamantsaging i stedet for
tradisjonell boring og sprengning eller pigging. Dette har
gitt svært gode resultater, og vi regner med at erfaringen
fra dette prosjektet vil gi oss mulighet for å bli tildelt nye
tilsvarende oppdrag.

Våre verdier er: kreativitet, pålitelighet,
samarbeidsvilje og ryddighet.
Vi erkjenner at arbeid under jord er krevende og
innebærer risikomomenter. Helse, miljø og sikkerhet
er derfor alltid 1. prioritet for oss i Bleikvassli Gruber.
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