
 

REFERAT FRA BEDRIFTSBESØK 
 

Dato År Referent 

2. november 2017 Ola Vea Gustavsen 

 

Denne kvelden var vi på bedriftsbesøk hos SØR-

NORSK BORING, som ligger straks innenfor 

kommunegrensen i Helgen, i lokaler som 

tidligere huset Herregårdskjøkken. 

Fremmøtte: Ola Vea Gustavsen, Knut Nedrebø, Per Sanni Eriksen, Bjørn Eirik 

Sigurdsøn, Kolbjørn Salomonsen, Hermann Lissl, Hans G Jørgensen, Carl Diderik 

Cappelen, Olav Årmot, Svein Tore Bakaas, Harald Eidissen, Hans Petter Framnes 

(NY! 😊) Einar Kallager og Knut Nedrebø,  

Vi møttes på bedriften klokka 1800 og ble godt mottatt av personal- og 

økonomileder Edvard Mæland. Vi ble vist inn på møterommet. Kaffe, kaker og 

Farris passet godt. Mæland ønsket oss velkommen og tok oss med på en 

historisk bedriftsreise. Han hadde mye på hjertet! 

Oppsummert: 

Noen av SØR-NORSK BORINGs fagområder: Fundamentering, brønnboring, 

energiboring, horisontalboring, kjerneboring, pumpesørvis og KL-fundamenter. 

Videre fortalte Mæland at da de flyttet inn, hadde de innvielsesfest med ca. 350 

gjester. Ni Liv fra Bø spela, og det ble en solid markering. 

Omsetningen har økt solid de senere åra, og SØR-NORSK BORING ser fremover 

med gode utsikter. På tross av hard konkurranse fra utlandet, sosial dumping, 

m.v.  Bedriften har gode fagfolk, med fagbrev eller mer, rekruttert for det meste 

her i fylket. 

Her er et utdrag fra bedriftens hjemmeside: 

SØR-NORSK BORING AS ER ET SELSKAP SOM BIDRAR MED Å SETTE 

STANDARDEN INNENFOR SINE FAGOMRÅDER. 

Fordi grunnforholdene i fjell og løsmasser kan være meget varierende, 

krever boring både avanserte metoder og relevant erfaring. Med våre 



teknologiske og faglige ressurser, har vi kapasitet til å utføre alle typer 

oppdrag i ulike terreng. Med egne servicemedarbeidere og moderne 

verksted kan vi utføre ombygging og tilpassing av våre maskiner til ditt 

oppdrag. Har du et boreproblem, gi oss utfordringen - vi løser den!  

Fagkunnskap 

Våre høyt kvalifiserte medarbeidere har erfaring både fra tradisjonelle og 

spesielle oppdrag - vi tar gjerne en befaring for å finne den riktige 

løsningen for det aktuelle prosjektet.  

Teknologi 

Ved hjelp av terrenggående rigger fra 3 til 25 tonn, og annet 

spesialutstyr, kan våre fagfolk utføre alt innen boring - selv i de mest 

krevende omgivelser.  

Sertifisering 

Med sentral godkjenning i alle relevante klasser, kan du som byggherre 

være sikker på alle oppdrag blir gjennomført i henhold til gjeldende 

regelverk. 

 

 

Til slutt fikk vi en omvisning i lokalene. 

 

Her er en film om bedriftens aktiviteter 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zQSqxx9lziw


 

Edvard Mæland får overrakt en Ulefos-dame 


