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Formidabel fremgang 
for liten bedrift

Interessen for gravemaskiner 
og bulldosere fikk han som 
liten gutt. Alt som dura og 
romsterte var moro. Årene 
gikk og interessen dabba ikke 
av, tvert i mot. I dag har Erik 
Sveen fullt opp med graving 
og planering, og fra 2018 til 
2019 økte han omsetningen 
fra 5 til 20 millioner kroner!

Av Åse Kari Gravråk

– Det var hyttemarkedet på Skei som 
tok av, sier Erik Sveen. – Og det fort-
satte frem til 12. mars 2020. Da ble det 
brått stille og jeg ble usikker om jeg 
skulle følge planen med å ansette flere 
folk.

Tok sjansen og investerte
Erik Sveen tok sjansen og ansatte en 
mann til og kjøpte ny maskin til 1,2 mill. 
Frem til da hadde det bare vært han og 

sønnen Elias i firmaet. For å sikre seg 
oppdrag hadde Sveen allerede tatt på 
seg et par store prosjekter utenbygds, 
men det gikk bare 5-6 uker før opp-
dragsmengden på Skei begynte å øke 
igjen, heldigvis. Folk ville til fjells og 
bruke penger på hytter og hus. 
Sveen fikk ordre på 70 hyttetomter i 
Slåseterlia, oppdrag med graving og pla-
nering for Skeiporten, og opparbeidelse 
av gang- og sykkelvei langs Skeisvegen. 

Annekser, terrasser og golfbane
Grunnarbeid før oppføring av boder, 
anneks og terrasser fikser Sveen, likeså 
forskjønning av hyttetomter i form av 
støttemur, steiner og busker. 
– Jeg synes det er moro å jobbe frem et 
fint resultat, sier han. 
Skei Golf er et annet område han har 
lagt ned mye arbeid. 
– To somre ble det der, og der kan det 
bli mer jobb hvis det må gjøres noen 
endringer på banen. 

Oppdragene har stått i kø 
for Erik Sveen AS.

Grunnarbeid og infrastruktur ved 
Skeiporten var det Erik Sveen 
som stod for.
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Kulturelle høydepunkter
Lillehammer Kunstmuseum med utstilling  
om Skagenmaleren Anna Ancher

Maihaugen med Dronning Sonjas  
barndomshjem og nye utstillinger

Sigrid Undsets Bjerkebæk

Bjørnstjerne Bjørnsons Aulestad
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Lange arbeidsdager
I dag består Erik Sveen AS av tre fulltidsansatte, 
ekstra mannskap blir leid inn ved behov. Firmaet 
har investert i tre maskiner pluss traktor med 
henger. Kontor og verksted har han i Svingvold, 
i lokalene der det for noen år tilbake var ”siste 
bensinstasjon før fjellet”, som det stod på skiltet.

– Det blir lange arbeidsdager i maskina, kontor-
arbeid må gjøres på kveldstid og i helger. Men jeg 
må også legge til at samarbeidet med grunneiere, 
seterlag og vegselskaper er bra på Skei, 
presiserer Sveen.

Spent på neste halvår
– Vi har fortsatt mye å gjøre i dag, men vi vet ikke 
hvordan det blir til høsten og vinteren. Prisen på 
byggevarer har økt kraftig, så nå er både vi 
og hytteleverandørene spente, sier Erik Sveen. 

ERIK SVEEN AS
• Graving og planering
• Etablert 2014
• 3 ansatte
• Kåret til gasellebedrift*  i 2018 og 2019

*En gasellebedrift er en rasktvoksende, lønnsom 
norsk bedrift. Et par av kriteriene for å bli kåret er 
å ha en omsetning på over en million kroner første 
år, og minst doblet omsetningen over fire år. 

Kilde: Dn.no

Utbedring av veien 
Skei - Vesleseter - Lishøgda

Forskjønning av hyttetomter 
hører med.


