FLEKSIBEL
KVALITETSLEVERANDØR
Kongsberg Entreprenør AS tilbyr alle tjenester innen
grunnarbeider for private, offentlige og profesjonelle
utbyggere, og utfører transport av alle typer masser.
Firmaet ble etablert i 2005, og både våre ansatte og
ledelsen har lang fartstid i bransjen.
Vi er en konkurransedyktig, fleksibel og løsningsorientert
samarbeidspartner – og vi påtar oss både hovedentrepriser og ulike typer grunnarbeider – alt fra
bygninger, jernbane og veier til VA-arbeider. Vi kan også
levere alle typer masser, sand, grus, jord, pukkverksmasser og stein.
Til for kunden
Jobben vi utfører skal alltid innfrir kundens
forventninger, og vi setter kvalitet og miljøhensyn høyt
i arbeidet vårt. Vår beste markedsføring er fornøyde
kunder! Vårt primære nedslagsfelt er Oslo, Akershus og

Buskerud, men vi løser oppdrag også utenfor disse
områdene. Våre kunder vet at vi er til å stole på, og dette
har gitt oss mange faste oppdragsgivere.
Allsidighet er vår styrke
Kongsberg Entreprenør har investert i en moderne og
allsidig maskinpark, som blant annet inkluderer en rekke
ulike gravemaskiner, hjullastere, valser, tippbiler og
krokbiler. Vi har maskinpark og utstyr til å kunne
gjennomføre både små og store oppdrag på en effektiv
og sikker måte.
Kongsberg Maskin AS med datterselskapene Kongsberg
Kranservice AS og Kongsberg Containertransport AS,
er sidestilt med Kongsberg Entreprenør AS og sikrer
ytterligere spesialistkompetanse, og bidrar til økt
gjennomførbarhet i våre prosjekter. Kongsberg
Miljødeponi AS er datterselskap av Kongsberg
Entreprenør AS.

BREDT TJENESTESPEKTER
Kongsberg Entreprenør leverer en rekke ulike tjenester,
og påtar oss sammensatte hovedentrepriser kombinert
med alle typer grunnarbeider – fra bygninger til jernbane
og veier, VA-arbeider med mer. Vi har lang erfaring fra
veianlegg, og utfører alt fra fjellsikring og tilhørende
arbeider til autovern og detaljer.

DELER
KOMPETANSE
Kongsberg Entreprenør AS setter helse, miljø og
sikkerhet svært høyt i all vår virksomhet, og våre
ansatte får oppfølging og kursing som gjør dem best
mulig rustet til å utføre en god jobb.
For et firma som vårt er det viktig å videreføre kunnskap og samtidig tilføre ny kompetanse til bransjen. Vi
har blant annet hatt lærlinger helt siden oppstarten, og
jobber aktivt for å sikre dem en grundig opplæring. Vi er
også stolte av å ta del i et nyetablert traniee-program for
ingeniører på Kongsberg, hvor vi som en av tre bedrifter valgte å ha en trainee hos oss i en halvtårs periode.
Trainee-programmet har vært til stor berikelse for begge
parter i samarbeidet.

TAKK TIL VÅRE
SAMARBEIDSPARTNERE!

Vi utfører tjenester innen:
• Vann og avløp
• Bygging av veianlegg
• Massetransport
• Rivning og sprengning
• Tomteopparbeidelse av næringsbygg
• Infrastruktur for boligfelt

«Lærerike og varierte
erfaringer»
«Gjennom denne lærerike tiden
i KE, har jeg har fått masse
erfaringer som jeg
tar med meg videre i
arbeidslivet. Gjennom
varierte arbeidsoppgaver har
jeg fått et godt innblikk
i hvordan Kongsberg
Entreprenør virkelig
arbeider! Deres ambisjoner om
å hele tiden utvikle seg som
bedrift, er blant de spennende
tingene jeg har fått erfare og
være med på!»
Trainee, Kongsberg
Entreprenør AS, 2019

FOKUS PÅ
TRYGGHET
Detaljerte HMS-rutiner ligger til grunn i alt
arbeid vi utfører, samtidig som det ytre miljøet er i fokus gjennom hele prosessen. Firmaet jobber aktivt med miljø og bærekraft
i hverdagen, og har en egen HMS/KS/YMansvarlig. Gode rutiner og forebyggende
arbeid sikrer både de ansattes trygghet og
en skånsom miljøprofil, og vi benytter MEFsystemet for gjennomføring av alle KS-/
HMS-arbeider. Vårt mål er å sørge for minst
mulig klimaavtrykk gjennom bl.a. Euro 6, og
vi fremmer minst mulig tomgangskjøring i
alle transport- og arbeidssituasjoner.

«Jeg er ansatt som HMS/KS koordinator i
Kongsberg Entreprenør AS og har ansvar
for at alt som omhandler HMS og KS er
klart når vi begynner på et nytt prosjekt,
følge dem opp i løpet av prosjektets gang.
Kongsberg Entreprenør As har som mål å
bli sertifisert på ISO 9001 og ISO 14001
i løpet av 2020, og vi jobber mye med å
få dette på plass. Vi mener at dette vil gi
Kongsberg Entreprenør et konkurransefortrinn, og gjennom dette sørge for at vi
arbeider på den beste måten mulig i forhold
til kvalitet, sikkerhet og miljø. Dette vil gi oss
en tryggere og mer forutsigbar arbeidshverdag, samt at prosjektene vi overleverer har
forventet kvalitet.»
HMS-koordinator, Kongsberg
Entreprenør AS, 2020

Vibrasjonsmåling • Støymåling
Bygningsbesiktigelse

ProTech
CONSULT AS

E-post: uh@protechconsult.nu • Tlf. 909 41 640 • www.protechconsult.nu

v/Mats Peder Hvambsahl
Kongsberg - Mob. 911 45 935
firmapost@mats-peder.no
www.mats-peder.no

Gunnar Knutsen as
Transportforretning

Tlf: 66 84 77 11 · Økrisletta 11, 1340 Skui

www.gunnarknutsen.no

www.gunnarknutsen.no
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Gunnar Knutsen as

Trykkprøving
Rørinspeksjon
Høytrykksspyling
Slamsuging
Kloring og dekloring
-

Alt av maskiner og utstyr er skreddersydd for at vi skal kunne gjennomføre
både små og store oppdrag på en effektiv og sikker måte. GPS-styrte maskiner
og vårt brede erfaringsgrunnlag gjør at
hvert oppdrag løses optimalt.

• BELTEGRAVERE
• DOSER
• DUMPER
• HJULGRAVERE
• HJULLASTERE
• KRANBILER
• LASTEBILER
• SORTERINGSVERK
• VALS
• KROKBILER

M A SK I N

KOMPLETT
MASKINPARK

D
BUN

Tlf. 940 98 000 • Håbergveien 44, 3677 Notodden
E-post: post@tekniskva.no

AKI Prosjekt
Utarbeidelse av beskrivelser i henhold til NS 3420.
Rapporter i pdf, xml eller gab.
Kalkyleforslag • Prosjektoppfølging • Prosjektledelse
Kontrollplaner, sjekklister
Grønlivegen 2, 3520 Jevnaker • Tlf. 909 20 137
kjell@akipro.no

www.easify.no

PROSJEKTER MED BREDDE
Kongsberg Entreprenør har lang erfaring med å ferdigstille prosjekter av ulik
art og størrelse. Kvalitet er det viktigste utgangspunktet for vår virksomhet
– og det sikrer oss stadig nye oppdrag.

E134
Etter flere år med mye arbeid og sterk innsats av mange
dyktige arbeidsfolk, ble Kongsberg Entreprenørs største
prosjekt gjennom tidene ferdigstilt i 2020: I samarbeid
med Implenia var vi med på hele utarbeidelsen med VAanlegg og oppbygging av vei på nye E134. Prosjektet var
utfordrende, men ha firmaet mange nye erfaringer.

RUNDETJERN
Flere av dammene i Kongsberg
kommune skal utbedres, og
Rundetjern er en av disse.
KE gjennomfører
rehabiliteringen av dammen, og
opparbeider en midlertidig vegg
til bruk under prosjektet.

VESTSIDEN UNGDOMSSKOLE, KONGSBERG
KE har gjennomført alt av grunnarbeid, VA- og utomhusanlegg i forbindelse med byggingen av den nye
ungdomsskolen på Kongsberg. Prosjektet hadde utfordrende grunnforhold, noe som var krevende – men ingen
hindring. Ved skolestart 2019 sto skolen klar med et
helt nytt utomhusområde, til glede for mange fornøyde
skolelever.

SØLVGRENDA
På dette bolighusprosjektet
med 12 boliger har KE
gjennomført alt av
grunnarbeider, opparbeidet et
komplett VA-anlegg, samt veier
og utomhusanlegg.

W O R K

Z O N E

ULVERUDGATA
KE har stått for oppdatering av
VA-anlegg for Nedre Eiker
kommune. Det eksisterende
VA-anlegget har blitt fornyet
med nytt utstyr innen overvann,
spillvann og vannledninger,
samt annet utstyr som
kompletterer anlegget.

S A F E T Y

Vi utfører alle typer gjerdearbeider
Vi har over 40 års erfaring

Fløterveien 1, 3617 Kongsberg • Tlf. 952 44 489 • E-post: post@villasol.no

GJERDEN FJELLSIKRING AS – LEDENDE INNEN FJELLSIKRING
Et maskinentreprenørfirma med nesten
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

Tlf. 952 61 710 • E-post: post@svene-pukkverk.no

TOTALLEVERANDØR AV ANLEGGSUTSTYR
Vi forhandler Wacker Neuson og Epiroc produkter og er
importør av DandA hydrauliske slaghammere/pigghammer,
Rozzi klyper, Simex asfaltfresere, VTN rivningsutstyr, Stark
brøyteutstyr og feiekoster, Emiliana drivstoff tanker, Gauss
magneter til gravemaskiner.
Vi lagerfører slitestål i de fleste dimensjoner, og meisler til
alle hammertyper. Nytt spesialverksted for hydrauliske
slaghammere og sveiseverksted for oppsveising og
utbedring av skuffer og utstyr m.m.

Gilhusveien 19, 3414 Lierstranda
Tlf. 41 78 40 40
E-post: malleus@malleus.no
www.malleus.no

GAT EG ODS

VA TEKNIKK

BYGG, ANLEGG
O G UTEMILJØ

ulefos.com

KONGSBERG ENTREPRENØR AS
Skrubbmoen 17
3619 Kongsberg
Tlf.: +47 46 47 00 00
I

www.ke-as.com

Vi er stolt leverandør

til Kongsberg Entreprenør AS

Liten, stor, større, størst. Og alt du måtte trenge i mellom.
Vi er totalleverandør av Volkswagen Nyttekjøretøy med alt innen nybil, bruktbil,
service, tilbehør og vedlikehold.

Mobile Ljosland AS
Sportsveien 2, 3615 Kongsberg. Tlf. 32 76 32 00. kongsberg.volkswagen.no
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