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Vi bygger fremtiden

Temaer

• Hæhre Entreprenør AS

• E39 Mandal øst – Mandal by 

• Hvordan kan det lokale/regionale næringsliv forberede seg?

• Hva kreves for å bli valgt som leverandør?
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Hæhre Entreprenør AS

Grunnlagt av Albert Kr. Hæhre i 1974

• Totalt ca. 1000 ansatte

• Omsetning i 2018 på ca. 3,4 milliarder NOK

• Prosjekter fra Svalbard i nord til Mandal i sør

• En del av Hæhre & Isachsen gruppen 

TT Anlegg AS
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Hæhre Entreprenør AS - prosjekter
• E6 Kolomoen – Arnkvern, 2017-2020. 19 km ny E6 

og 4,3 km ny Fylkesvei. Totalentreprise for Nye 
Veier

• E18 Rugtvedt-Dørdal, 2015-2020. 16,8 km ny E18 
og 3 km ny fylkesvei. Totalentreprise for Nye Veier

• E6 Helgeland Nord, Korgen – Bolna. 
Anleggsperiode 2015-2019, drift- og vedlikehold 
2015-2030. Den første veiutviklingskontrakten i 
Norge. Omfatter både prosjektering, bygging, drift 
og vedlikehold.

• E16 Filefjell, Varpe bru – Smedalsosen, 2014-2017. 
Utbedringene skal lette vinterdriften og sikre 
vinteråpning av fjellovergangen mellom øst og vest.

• Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen. E6 FP1 og E6 
FP3, 2012-2016. Prosjektet øker trafikksikkerheten 
og bedre trafikkavvikling mellom Oslo og Hamar.



Hvorfor skal vi bygge ny vei til Mandal?



• Spesielt utsatt for 
driftsforstyrrelser vinterstid

• Høy tungbilandel (Hvert
femte kjøretøy er tungbil)

• ÅDT (årsdøgntrafikk)
12 000 – 15 000

E39 Mandal øst – Mandal by

Faksimiler fra media 25.-27. januar 2019



• Totalentreprise hvor Hæhre 
Entreprenør AS også utarbeider  
reguleringsplan

• Strekning:
7 km firefelts vei 110 km/t, 
6 km tofelts tilførselsvei 90 km/t.

• Anleggsstart 10. okt 2019

• Mål om veiåpning julen 2021

• Ferdigstillelse sommeren 2022

• Konstruksjoner
2 bruer
14 kulverter
2 portaler
1 tunnel

E39 Mandal øst – Mandal by



E39 Mandal øst - Mandal by

• Kontraktens verdi ca. 1,75 mrd NOK, eks. MVA
• Opptil 300 medarbeidere på brakkerigg i 

utbyggingsfasen
• Hæhre Entreprenør legger igjen mye i 

lokalsamfunnet
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Muligheter for næringslivet
Eksempel fra E16 Filefjell - Vang kommune i Valdres

• Hæhre Entreprenør kjøpte varer, tjenester, underentrepriser og 
innleie for totalt ca 400 MNOK 

• Leie av lastebiler

• Leie av gravemaskiner

• Leie av mannskap til lastebiler/maskiner

• Noe kjøp av grus/pukk og 
knusetjenester

• Verkstedtjenester for biler

• Nettleveranser for rigger og 
tunneldriving

• Dagligvarer

• Sportsartikler

• Overnatting

• Forpleining

• Lokaliteter/ riggområde

• Rørlegger/elektriker/tømrer tjenester

• Trelast og byggevarer

• Diesel til biler/lastebiler

• Renhold

• Aktivitets- og fritidstilbud



Hæhrebyen – Kvitmyra i Mandal

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Brakkelandsby på KvitemyraKontorrigg, kantine og boligriggerSengeplasser installert nå 176 med muligheter for 396 sengeplasserMiddagskapasitet 300Nye Mandal hotell har til sammenligning 87 rom og 200 sengeplasserStor tomt (ca. 21 mål)Mye skal kjøpes inn for 600-800 MNOKVi tar de kritiske leveransene førstLeverenadører kan sende oss en presentasjon over firmaet og produktene og ta kontakt med innkjøper som vil registrere interessen. Vi vil komme tilbake når det måtte bli aktuelt med forespørsler



Vi er i gang! 
Hva kreves av leverandører



Krav til HMS

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mange krav til HMS�
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Krav til Ytre Miljø

• Bekker

• Myrer

• Vernet skog

• Stier og skogsveier

Sikring av store, hule 
eiketrær.

"Svart tvillingbeger",
Fontedalen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Krav til Ytre MiljøBekker skal ivaretas – fisk skal vokse å bli store I bekker også etter anleggsperiodenMyrer – skal ivaretas på best mulig måte – unngå å berøre der vi kanVernet –skog – noe går med men også der unngå å berøre der vi kan  - sette å gjerder for å verne om spesielle områderStier og skogsveier  - skal også hensyntas
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Miljøovervåkning

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hæhres miljøovervåking omfatter utslipp til luft, jord og vann.Omfattende klimagassregnskap for bygge- og driftsfasen.Overvåkning av vann og vassdrag34 prøvestasjoner som omfatter vannkjemi, begroingsalger, bunndyr, fisk, elvemusling og amfibier.Ett års forundersøkelser. Overvåkningen skal fortsette i hele anleggsperioden og 5 år inn i driftsperioden.Flere lokale firmaer er allerede engasjert med å hjelpe til med dette
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Seriøsitetskrav
til leverandører i prosjektet

• Bekjempe enhver form for økonomi og 

arbeidslivs kriminalitet

• Ivareta arbeidstakers rettigheter til lønn, 

arbeidsforhold mv. i tråd med lovgivning og 

inngåtte tariffavtaler

• Respektere anerkjente menneskerettigheter 

og etiske standarder

• Ta til hensyn til interessenter, samfunnet, 

økonomi og miljø

Brukernavn
Presentasjonsnotater




https://www.e39mandalost-mandalby.no/

Link fra Nye Veiers side:
https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-soervest/e39-mandal-oest-mandal-by/

Sprengningsvarsel:

www.nabovarsling.no

E39 Mandal øst - Mandal by

Prosjektet har egen nettside:

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Prosjektet har en egen hjemmeside 

https://www.e39mandalost-mandalby.no/
https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-soervest/e39-mandal-oest-mandal-by/
http://www.nabovarsling.no/
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Kontaktinfo Hæhre Entreprenør

E-post: e39mandal@akh.no

Resepsjon / vakttelefon: 465 44 248

Innkjøper: eirik.borgersen@akh.no

mailto:e39mandal@akh.no


Vi bygger fremtiden

Takk for oppmerksomheten
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