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BAMBLE NÆRINGSFORENING PRESENTERER:
TELLEFSEN AS

Tellefsen AS har sin opprinnelse fra Helge Tellefsen Graving &
Transport som ble startet i 1970 av Helge Tellefsen. Firmaet
startet opp med oppdrag for Statens vegvesen, men etter hvert
fikk firmaet oppdrag for både private og offentlige aktører.

Firmaet hadde blant annet alt grunnarbeidet
på Trosvik Verksted i en årrekke frem til
midten av 80 tallet og glansdagene til skips-
verftet i Brevik. Samtidig hadde vi grave-
maskiner som også utførte arbeid for Stat -
ens Vegvesen samt noe for Bamble kom-
mune, i tillegg til private. Firmaet har også
hatt vintervedlikehold  for Statens Vegvesen
på flere av fylkesveiene i Bamble siden
1984.

Firmaets satsingsområde har vært alt innen
graving, sprengning og massetransport i
forbindelse med boligtomter, næringstomter
og veibygging. Firmaet hadde en selskaps-
omdannelse i 2008 fra Helge Tellefsen
Graving & Transport og til Tellefsen AS.
Sønnen Vidar Tellefsen overtok firmaet i
2010.

Vidar Tellefsen har sammen med sin bror
Jon Are jobbet de siste 15 årene i firmaet.

Før det har Vidar Tellefsen arbeidet på for-
skjellige store bygg og veianlegg med mas-
seforflytning og tunellarbeid. Det kan nev -
nes Haukereid vanntunell, Granfoss linjen i
Oslo, Gardemoenbanen, Coca Cola tomta i
Lørenskog, E-6 gjennom Østfold i tillegg til
andre større anlegg. Dette har vært i regi av
innleie til Alf Johannesen AS, Hæhre AS og
Selmer Skanska ASA.

Tellefsen AS har også rammeavtale med
Hæhre AS og har i flere år hatt maskiner ut-
leid til Hæhre AS på forskjellige store vei-
anlegg. Det kan nevnes Sky-Langangen,
Rv 7 på Sokna og er i dag utleid til vei (E-6)
og jernbaneprosjektet ved Minnesund.

Tellefsen AS har i dag 10 ansatte og har sin
base i Bamble og utfører arbeid i hele Gren-
land samt Kragerø. Våre ansatte har høy
kompetanse og lang erfaring og vi er kjent
for å gjøre pent og godt arbeid. Vi strekker
oss meget langt og er veldig opptatt av at
kunden skal være godt fornøyd. Kundene er
vår beste referanse.

Firmaet har også siden 2000 bygd ut
Stokkevannet Næringspark som i dag huser
mange bedrifter. De har hatt større spreng-
nings og masseforflyttningsjobber på bl.a

Jon Are, Helge og Vidar Tellefsen ved grunnarbeidene på
tomta til Bamble Ambulanse, Stokkevannet næringspark. Utsprengning av garasjetomt.
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Wector Yachting, i Lundedalen for Pors-
grunn Utvikling og bygd ut Feset boligfelt i
tillegg til mange andre små og store opp-
drag.

Tellefsen AS underskrev høsten 2014
vintervedlikeholdskontrakt med Mesta AS
for brøyting og salting på E-18 på strek-

ningen Dørdal-Skjelsvik, og brøyting - strø -
ing på Rørholtsveien, Gamle Sørlandske og
Fossingveien for de neste 5 årene.

Maskinparken til Tellefsen AS består i dag
av 6 gravemaskiner, 7 lastebiler, 1 borerigg,
1 dumper, 1 valsetog i tillegg til hengere,
arbeidsbiler og mye diverse annet utstyr.
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Tellefsen AS er totalleverandør når det
gjelder grunnarbeider for husbyggere og
næringsbygg der firmaet påtar seg alt innen
graving, sprengning og transport. Vi legger
alt av vann og avløp samt el-kabler. Hver
gravemaskin har også mye tilleggsutstyr
som rotor, pigghammere etc. Vi har eget
masseuttak og leverer alt av sprengstein,

leire og matjord og har også tipp plasser
der vi kan ta imot fyllmasser til gjenbruk
som er miljøvennelig.

Vi leverer alt av natursteinsmurer rundt
boligtomter og Tvedalenstein til brygger etc
og der dette måtte ønskes.

Tellefsen AS lager nytt elveløp og ny bru ved Bakkevannet.

Grunnarbeider for Wector Yachting AS på Skjerkøya.

Grunnarbeider for Morten Johansen Transport AS 
i Lundedalen på Heistad.

Overlevering av ny Hitachi ZX 170 som brukes ved oppdrag for
Hæhre AS på Minnesund. Sjåfør Jan Rune Pedersen til venstre
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En del av maskinparken i Tellefsen AS i arb  eid for Bildesign  AS på Rødmyr i Skien.
Fra venstre: Trond Vestavik, Aslak Nystein, Stian Kolberg, Tommy Rogn, Per Arild Lie, Bjarne Andersen, Jon Are Tellefsen og Vidar Tellefsen. 

Richardt Solberg og Jan Rune Pederse   n var ikke tilstede når bildet ble tatt.
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Bygging av ny privat vei

Bygging av natursteinsmur til boligtomt

Tandembrøyting på E-18
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