
Spesialister innen boring og sprengning

www.vestfold-fjellboring.no



Ledende i Norden
Etter mer enn 50 år i bransjen, har Vestfold Fjellboring blitt 
en etterspurt spesialist innen boring og sprengning. Selv 
om vi i dag primært jobber i Norge og Sverige, har vi også 
vært på oppdrag i både Afrika og Asia. 

Vestfold Fjellboring startet som en familieeid bedrift i 
1966, og har siden hatt en jevn vekst. I 2017 dannet vi 
Nordisk Bergteknik AB sammen med Pegroco Invest og 
Nordbottens Bergteknik. Samlet utgjør vi et av Nordens 
største og slagkraftig konsern i vår bransje. 

Vi er i dag engasjert i små og store prosjekter over hele 
Norden. Vår virksomhet har i alle år vært kjennetegnet 
av høy kompetanse og gjennomføringsevne. Det kommer 
deg som kunde til gode i form av kvalitet, sikkerhet og 
 punktlighet – uansett prosjekt.

Trenger du en erfaren sprengningsspesialist? 

Vestfold Fjellboring tar oppdraget!

Vår historie i korte trekk

1966: Vestfold Fjellboring etableres 
i Sandefjord

1986: Firmaet entrer det svenske 
markedet

1998: Sertifisering ISO-9001

2012: Vi kjøper 70% av Norsk Fjell-
sprengning

2017: Resterende 30% av Norsk 
Fjellsprengning kjøpes

2017: Danner Nordisk Bergteknik 
AB sammen med Pegroco Invest og 
Nordbottens Bergteknik

2018: Kjøper 90,1% av Songdalen 
Fjellsprenging og 91% av 
 Fjellsprenger og har klare  ambisjoner 
om videre vekst



DRAMMENSMATTA™
Gummi-Industri AS med over 60 års erfaring på å lage dekningsmatriell.

Vi har kunnskap og ekspertise som i dag gjør våre produkter til de beste i markedet.

“solid kvalitet produsert i Norge”

www.gummi-industri.no
post@gummi-industri.no

Tlf. 90 55 22 32



Vi tar sikkerhet på alvor!
I Vestfold Fjellboring tar vi sikkerhet på 
største alvor. Det betyr at du som kunde kan 
være trygg på at prosjektet blir planlagt 
og gjennomført med største hensyn til 
mennesker og miljø. Vi er i dag Nordens eneste 
selskap i sitt slag sertifisert etter ISO 9001. 

Vi har utviklet gode metoder og rutiner for 
alle fasene i et prosjekt. Det gir oss til enhver 
tid full kontroll over hva, hvordan og når ting 
skal gjøres. Vi har fullt fokus på kvalitetssik-
ring og HMS fra start til mål – uavhengig av 
prosjektets størrelse og kompleksitet.

Kvalitetssikring er en integrert del av våre 
medarbeideres hverdag. Firmaet har også 
en egen KS-gruppe som arbeider kontinuer-
lig med vedlikehold og ajourføringer av hele 
systemet – i tett samarbeid med de ansatte.

For å kunne utføre alle oppdrag mest mulig 
sikkert og effektivt, har vi investert i en topp 
moderne maskinpark tilpasset vår virksomhet. 
Utstyret opereres av borvognførere, bergs-
prengere og andre sertifiserte fagfolk med 
bred erfaring fra ulike prosjekter. 

TA ET STØRRE
STYKKE AV KAKA

Vi har levert borrigger, borstål, deler og service 
til Vestfold Fjellboring i over 30 år og setter stor 
pris på samarbeidet med dem.

Sandvik Mining and Rock Technology er en  
ledende global leverandør av utstyr, service  
og tekniske løsninger til gruve- og anleggs- 
industrien. 

Kontakt Sandvik Norge AS
Tlf:         63 84 81 00
E-post:  info.no.smc@sandvik.com 
Web:      ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK



Vi håndterer 
hele prosessen!
• Kalkulering

• Kvalitets sikring

• Planlegging og prosjektering

• Utførelse og dokumentasjon



 FORNØYD- 
GARANTI

DEKKTEAM’S

ER DU FORNØYD,  
ER VI FORNØYD!

FAGVERKSTED
PÅ DEKK OG FELGER!

Ditt

DEKK & FELGER TIL ALT SOM RULLER 
SANDEFJORDS MEST KOMPLETTE DEKKHOTELL • 24H VAKTTELEFON • BATTERI • KJETTING

Stickler Dekk AS og DekkTeam Sandefjord  
har slått seg sammen:

Nordre Fokserød 21, 3241 Sandefjord  
Epost: sandefjord@dekkteam.no

 33 47 08 10 



Allsidig virksomhet
Vestfold Fjellboring har bred erfaring fra ulike oppdrag i 
inn- og utland. Vi utfører boring, sprengning og relaterte 
tjenester i forbindelse med alle typer prosjekter – fra bygg 
og industri, til samferdsel og energi.

Våre oppdragsgivere omfatter alt fra store riksentrepre-
nører til mindre lokale utbyggere. Vår allsidige virksomhet 
har gitt oss verdifull erfaring som kommer stadig nye 
kunder til gode. 

Vi bistår hele veien – fra rådgivning og planlegging til 
utførelse og dokumentasjon. Uansett hva slags type 
anlegg vi jobber på, utfører vi alle arbeider etter strenge 
kvalitets- og sikkerhetskrav. 

Effektiv utførelse av alle oppdrag krever at alt utstyr 
til enhver tid fungerer optimalt. Derfor har vi både egen 
servicebil og eget verksted for vedlikehold og reparasjon 
av utstyr. 

Vi jobber på alle typer prosjekter:

• Veianlegg

• Jernbaneutbygging

• Damanlegg og kraftutbygginger

• Pukkverk

• Gangvei og sykkelstier

• Grøfter

• Industri- og boligtomter

• Fjellsikring

Jørgen Eriksen
Selger Volkswagen Nyttekjøretøy
jorgen.eriksen@moller.no 
tlf. 91 58 34 41

Gokstadveien 16. Tlf. 24 03 11 50. 
sandefjord.volkswagen.no

Din lokale Nyttekjøretøyforhandler!



PREMIUM
BRUKTBILER

VI SKAFFER DEG BILEN DU VIL HA!
-UANSETT MERKE! autostrada.com

Organisasjon
Vestfold Fjellboring ble grunnlagt av Odd Andersen i 1966. I 1988 
overtok Eivind Røed som daglig leder av selskapet. Oddbjørn Røed 
tok over etter sin far i 2006, og er i dag konsernsjef. Eivind Røed er 
fortsatt involvert i selskapet og fungerer som arbeidende styre-
formann. Marius Haugen er nå daglig leder for Vestfold Fjellboring 
og Norsk Fjellsprengning.

Vestfold Fjellboring har i dag datterselskapene Norsk Fjellspreng-
ning, Songdalen Fjellsprenging og Fjellsprenger AS. Vi tilbyr primært 
de samme tjenestene, men samarbeidet gir oss større fleksibilitet 
med hensyn til ressursutnyttelse av utstyr og fagfolk.

Med base i henholdsvis Sandefjord, Kristiansand og Kongsberg har 
vi god lokalkunnskap og tilgjengelighet i Sør-Norge. Kombinert med 
våre eierandeler i Nordisk Bergteknik AB, har vi også stor kapasitet i 
det svenske markedet. 

Vestfold Fjellboring AS

Nordre Kullerød 6,  
N-3241 Sandefjord

+47 33 48 95 50 
post@vestfold-fjellboring.no

www.vestfold-fjellboring.no

Norsk Fjellsprengning AS

Bergmannsveien 323 
3614 Kongsberg

+47 481 45 484 
post@norskfjellsprengning.no

www.norskfjellsprengning.no

Songdalen Fjellsprenging AS 

Rosselandsvegen 46,  
4647 Brennåsen

+47 977 33 449 
post@fjellsprenging.no

www. fjellsprenging.no

Fjellsprenger AS 

Industriveien 3  
3610 Kongsberg

+47 915 76 464 
ronald@fjellsprenger.no

www. fjellsprenger.no



www.hlo.no

Kirkegata 10    I    Postboks 136    I    NO-3201 Sandefjord    I    Telefon: +47 33 42 68 00    I    Fax: +47 33 42 68 01

 hlo@hlo.no

Passelig stort er stort nok
Stort eller lite firma - vi er her for deg - vi er mange nok til å jobbe med 

store kunder - og små nok til å jobbe tett og personlig med de mindre - 

vår kunnskap, kvalitet og integritet er din trygghet

Ta kontakt så hjelper vi deg

HLO Folder.indd   2 28.02.12   09.43

Kirkegata 10  I  3211 Sandefjord  I  Tlf. 33 42 68 00  I  hlo@hlo.no

www.hlo.no

Fjellsprenger AS 

Industriveien 3  
3610 Kongsberg

+47 915 76 464 
ronald@fjellsprenger.no

www. fjellsprenger.no



www.ankerløkken.no • Tlf. 22 88 12 00

GRØNDAL
BILBUT I KKEN

Denne skisse er GOSH Sørlandsreklame sin eiendom og
må ikke uten samtykke kopieres, etterlignes eller settes 
i produksjon. 
Jfr. lov om Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. 
LOV-1961-05-12-2 

Kunde:

Bilbutikken

Prosjekt:

Forslag logo Bilbutikken

H
PANTONE
Reflex Blue

PANTONE
Cool Grey 6

PANTONE
Black 6 2X

PANTONE
White

Anders Grøndal - tlf. 977 28 833 • anders.grondal@bilbutikken.no 

Best på Ford!

Egersund Vindmøllepark.
Oppdragsgiver: Bertelsen & Garpestad as

Utførte arbeider: Sprengning for bygging av 33  
fundamenter til møller samt 22 km vei



E18 Bommestad – Sky.
Oppdragsgiver: Skanska

Utførte arbeider: Sprengning av 550 000 m3 fjell, for 
bygging av ny vei



Industritomt på Billingstad.
Oppdragsgiver: Turhus Maskin as

Utførte arbeider: Sprengning av 10 000 m3 fjell



Austin Norge
Kobbervikdalen 75, 3036 Drammen, Norge
Tlf: +47 32 82 68 70  |  post@austin.no  |  www.austin.no

Tradisjon  og sikkerhet siden 1833
Du får ikke to sjanser til å gjøre 
et godt førsteinntrykk. En salve 
er skutt på et øyeblikk. Når 
støvet har lagt seg bør alt se 
perfekt ut. I Austin er vi opptatt 
av produktivitet for deg og din 
kunde. Vi er der når du trenger 
oss, vi lader raskere, har mer
energirikt sprengstoff og 
markedets mest pålitelige 
tennsystem.

La oss vise deg
hvordan vi gjør et 
godt førsteinntrykk!

• Sprengstoff
• Tennmidler
• Verktøy
• Sprengningsteknikk
• Borehullslogging
• Sprengstof� ager
• Distribusjon

Fv 17 Dyrstad – Sprova.
Oppdragsgiver: Skanska

Utførte arbeider: Sprengning av ca. 350 000 m3 fjell, for 
utbygging av ny fylkesvei



www.pretec.no     post@pretec.no     Tlf: 69102410

Sandefjord

Pindsleveien 15

Tlf.: 33 48 96 00

Toyota Sandefjord AS
sandefjord.toyota.no

Hilux X CAB og D CAB med enda bedre kjøreegenskaper både onroad  

og offroad

3 utstyrsgrader; DLX, SR og SR+ • 2,4 l dieselmotor 150 hk / 400 Nm 

Hengervekt: opptil 3 500 kg • Nyttelast: 1 tonn 

Ny manuell og automatisk girkasse  • Kjøleboks i hanskerommet 

Ny Euro 6 motor med økt dreiemoment og redusert utslipp + mye mer

TOYOTA HILUX

BEINHARD PÅ UTSIDEN. 
BEHAGELIG PÅ INNSIDEN.

Euro NCAP 

Originalservice  
på 60 minutter

Sandefjord

Pindsleveien 15

Tlf.: 33 48 96 00

Toyota Sandefjord AS
sandefjord.toyota.no

Hilux X CAB og D CAB med enda bedre kjøreegenskaper både onroad  

og offroad

3 utstyrsgrader; DLX, SR og SR+ • 2,4 l dieselmotor 150 hk / 400 Nm 

Hengervekt: opptil 3 500 kg • Nyttelast: 1 tonn 

Ny manuell og automatisk girkasse  • Kjøleboks i hanskerommet 

Ny Euro 6 motor med økt dreiemoment og redusert utslipp + mye mer

TOYOTA HILUX

BEINHARD PÅ UTSIDEN. 
BEHAGELIG PÅ INNSIDEN.

Euro NCAP 

Originalservice  
på 60 minutter

Toyota er stolte samarbeidspartnere og takker  
for tilliten som er vist i mange år som leverandør  
av kvalitetsprodukter.

Spennende yrke 
med muligheter
Jonas Viken er har vært lærling i Vestfold 
Fjellboring siden juni 2017. Etter to år på 
skole og to år som lærling, skal han avlegge 
fagprøve i fjell- og bergverksfag. Han har 
også planer om å ta en egen skyteprøve 
etter fullført fagbrev, for å kunne bli berg-
sprenger. 

– Det er litt tilfeldig at det ble dette. Jeg 
hadde lyst til å jobbe med fjellsikring, og 
hørte at Vestfold Fjellboring hadde en 
avdeling for dette. Jeg var utplassert fra 
skolen, og synes det var spennende å være 
med på boring og sprengning. Jeg har lyst 
til å kvalifisere meg til skytebas, få mer 
erfaring og på sikt kanskje gå videre til å bli 
sprengningsleder eller ingeniør. 

Jonas liker den varierte arbeidsdagen, som 
omfatter alt fra planlegging og kvalitets-
sikring til gjennomføring av ulike oppdrag – 
både i nærområdet og over hele Norden. 

– Som lærling er jeg med å hente spreng-
stoff, lade og koble salver. Det er viktig å 
sørge for at ting blir gjort riktig og eventuelt 
evakuere om det trengs. Vi har alltid fokus 
på god sikkerhet, at det bores riktig og 
nøyaktig. Ofte planlegger vi sammen med 
oppdragsgiver. Dessuten  liker jeg godt å 
jobbe utendørs, og alltid være i bevegelse. 

Har satt spor 
etter seg
Terje Eriksen har jobbet i Vestfold Fjell-
boring i snart 30 år. Han begynte som 
hjelpemann i 1990, og ble etter hvert 
bergsprenger. Han trives med den varierte 
arbeidsdagen, som innebærer sprenging på 
små og store prosjekter – både i Vestfold og 
andre steder.

– Det er litt tilfeldig at det ble dette yrket. 
De trengte folk, jeg søkte og fikk jobb. Jeg 
trives godt i Vestfold Fjellboring – det er 
godt arbeidsmiljø, god ledelse og gode 
kolleger! 

Det er også gøy å sette spor etter seg, i form 
av blant annet motorveier. Jeg har opparbei-
det mye erfaring i løpet av snart 30 år, og tar 
jevnlige kurs for å holde meg oppdatert på 
nye krav.  



Tlf. 913 29 901 • kjemiexpressen.no

God Service -  God Kjemi
Et ypperlig sted for ditt selskap!

Tlf: 33 52 33 00  /  www.magasinetcafe.no

Direkte ved sjøen i Sandefjords indre havn.
Leverer også catering. Ta kontakt for mer informasjon.
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Orica, verdens ledende leverandør av eksplosiver for 
sivilt bruk, har vært hovedleverandør av sprengstoff 
og tennmidler til Vestfold Fjellboring AS i mer enn 40 år.

SMARTE OG TRYGGE LØSNINGER

Orica Norway AS
Røykenveien 18        Tel.  32 22 91 00           
Postboks 614            Fax. 32 22 91 01         
3412 Lierstranda       nordics@orica.com

www.orica.com


