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Hallangspollen 

 

i  
 

Frogn kommune 
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Maskin-entreprenører 
 
 

Prosjektavdeling 

Prosjektansvarlig 
Siv.ing Ragnar Aasheim 

 (RIV/RIVA/SØK) 
- Myndighetskrav 
 - Prosjektering 

 - Teknisk oppfølging 

 
VVS GRUPPEN  

Rørleggermester 
- Jan Vidar Bergersen 

 

Entreprenøravdeling 

 
Elektriker Gruppen 

- Egil Eriksen 
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Elektriker Gruppen 

Daglig leder  
Egil Eriksen 

 
Elektriker Gruppen stiftet  2000 

Firmaet har: 
- 45 montører 
- 14 lærlinger 

- 5 hjelpemontører  
- 7 i administrasjonen.  

- 44 firmabiler som dekker Oslo, 
Akershus, Østfold, Buskerud og 

Vestfold 
- Firmaet er i stadig vekst med god 

økonomi. 
 

VVS GRUPPEN  
Daglig leder  

Rørleggermester 
 Jan Vidar Bergersen 

 
VVS Gruppen stiftet  2000 

Firmaet har: 
- 31 ansatte 
- 3 lærlinger  

- 3 i administrasjonen.  
- 28 firmabiler som dekker 

Oslo, Akershus, Østfold, 
Buskerud og Vestfold 

- Firmaet er i stadig vekst med 
god økonomi.               

Entreprenøravdelingen 
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Revisjons/Regnskap 

ARBEIDSFELLESSKAPET 
Organisasjonskart 

for  
«Trykkavløps-entreprisen» 

Prosjektleder :  Siv.ing Ragnar Aasheim 
Ansvar  : Kontaktperson overfor ”Myndighetene” 
 : Faglig oppdatering og kompetanse 
 : Faglig hovedansvarlig 
 : Dokumentansvarlig  

KS-ansvarlig: 
Anders Eriksen 

 
Anleggsmaskiner 

Graving/Sprengning: 
Lokale entreprenører 

 

Finansspesialisten 
ARBEIDSFELLESSKAPET 

Innkjøpsansvarlig: 
Jan Vidar Bergersen 

Rørlegger VA/El. 
Jan Vidar Bergersen 

Prosjektering: 
Ragnar Aasheim 

 
Rehab./Ombygging 
Tømrer/Elektriker 

Rørlegger 
 

DATA-ansvarlig: 
Vidar Arnesen 

  HMS-ansvarlig: 
Christin Wollan 
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                      Bemanning 
Vi har til disposisjon ca 130 ansatte og hadde  

i 2013  
en samlet omsetning på solide  

ca 160 millioner kroner. 
Vi har en moderne maskin- og utstyrspark som er 

skreddersydd for både små og store oppdrag. 
 

Vår Elektro- og rørleggeravdeling består av;  
82 Elektrikere og 34 rørleggere.  

Vi kan påta oss innvendige oppdrag i forbindelse med de 
tekniske installasjonene for de som måtte ønske det.  

Dere kan lese om oss på : 

www.entreprenorgruppen.no 
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Det er et kompetansesenter innenfor moderne 
avløpsteknikk som kan tilby komponenter og 
løsninger tilpasset alle typer behov med eget 
mannskap eller gjennom avtalepartnere i hele 

Norge.  
Underentreprenører og leverandører er 

prekvalifisert etter selskapets 
prekvalifiseringssystem. 
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VÅR VISJON? 
Å kunne bidra til økt livskvalitet gjennom realisering 

av totale og  
optimale vann- og avløpssystemer til nye og 

eksisterende hytteeiere.  
Vår visjon er tuftet på tillit, trygghet og forutsigbarhet. 

 
Gjennom den breddekompetanse og erfaring vi 

besitter, vil 
 

"ARBEIDSFELLESSKAPET " 
 

være en seriøs diskusjons- og  
samarbeidspartner innenfor totalkonseptet  

fra idé til ferdigstillelse  
med overordnet fokus på HMS, pris og kvalitet. 
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Vi er spesialister på: 
 

 - Trykkavløp 
- Grunne ledninger 

- Frostisolasjon  
- VA i ”vanskelige områder” 

- Vi innehar personell med mer enn 
35 års erfaring 
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Vi besitter og innehar det personell i Norge 
som har bidratt til å prosjektere og bygge ut 

de desidert største privatfinansierte Vann- og 
trykkavløps-anleggene i Norge.  

 
Vi innehar all den spisskompetanse innen 

dette fagfelt og med de aller høyeste 
tiltaksklasser som myndighetene setter i så 

henseende.  
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Våre løsninger bygger på bruk av  

«kvernpumpe»  

og rør med varmekabel 

 i eller uten isolasjonskasse. 

 

Det benyttes kun velkjente kvalitetsprodukter  

og løsninger  

som er satt i system fra kun en leverandør. 
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Kvernpumpen 
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Dagens situasjon er langt fra 
tilfredstillende!! 

 
 - Avløpsutslippene i området er 

ikke med på å skape verken 
trygghet eller trivsel! 

 
- Avløpene kan forurense 

borehulsbrønner og grunnvann 
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Vi har utarbeidet 
Tekniske løsninger  

 
som tilfredstiller Frogn kommunes krav 

og  
retningslinjer  

for avkloakkering  
 

Det er denne preaksepterte løsningen for 
avkloakkering av området  

som  
skal gjennomføres i denne entreprisen. 
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Prinsippiell oppbygging  
 

av 
 

"Vann- og trykkavløpsanlegget" 
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Hovedkriterier for valg  
av  

VA-teknisk løsning er ;  
 
 
 

- Trykkavløp 
og at 

- Hver hytte skal ha sin egen 
trykkavløpspumpe 
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Entreprisens  
innhold: 
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• Små terrenginngrep 

• Grøfter tilpasset terreng 

• Stedlige omfyllingsmasser 

• Reduser innslag av fjell 

• Frostsikre løsninger 

• Kortere anleggstid 

• Lave driftskostnader 

• Opprettholder grunnvannstand     
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Selvfallsgrøft!!! 
 

 

Ikke slik!!! 
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Men slik!!! 
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Eller slik! 
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Fremdrift 
 Overtakelse: 

Ultimo Desember 
 2015 

(18 mndr etter oppstart) 

Tid 

Innsendelse av 
Byggemelding 
 Februar 2014  

IG gitt for Prosjektet  
Ultimo Juni 2014 
med tilhørende  
anleggsoppstart 

Presentasjon av  
prosjektet  

for  
Hallangspollen vel 

21.01.2014 
med tilhørende påmelding  

Detaljplanlegging 
hos 

Hytteeierne 
April 2014 
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Presentasjon av  
prosjektet  

for  
Hallangspollen vel 

14.01.2014 
med tilhørende påmelding  



Vår kunnskap 
din  

trygghet ! 

ARBEIDSFELLES-
SKAPETS 
kunnskap 

vil vi gi dere  
trygghet ! 
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