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Redaktørens forum
Av Leif Emil Egeland

Hei igjen alle våre lesere.

Vi har vært gjennom en tung periode etter Trygves tra-

giske bortgang. Savnet og det at han ikke lenger er 

innom oss er sterkt. Trygve-epoken er slutt og vi lever 

av alle de gode minnene vi sitter igjen med. Verden går 

videre og TS-skuta med kaptein og mannskap likeså.

Nå holder du høstnummeret av TS-nytt i hendene. Takk 

til alle dere som er med og bidrar til at vi kommer ut 

innen fristen. Så her er vi, forhåpentligvis til glede og 

hygge for de fleste av dere.

Når vi ser ”i glasskula” kan vi fortsatt se fremover med 

optimisme og forventninger i vår bransje og region, til 

tross for vaklende økonomi ute i den store verden.

Rådgivende ingeniørfirma melder om stadig større or-

drereserver og stor omsetning. Også de melder at den 

store vinneren er samferdsel. Dessverre så er det ka-

pasiteten innen planlegging og prosjektering som er 

”nåløyet”. Her har samferdselsministeren etter mitt syn 

en oppgave å få Statens vegvesen til å øke kapasite-

ten innen planlegging og prosjektering slik at bevilgede 

midler blir brukt opp. Ellers er det skuffende at vann- og 

avløpssektoren (VA) har veldig liten vekst og bevilgnin-

ger. Det er på dette området etterslepet på vedlikehold 

er størst.

Stort sett alle de politiske partiene går inn for å satse 

enda mer på infrastruktur, da spesielt på veg og jern-

bane. Både Rogfast og Ryfast er store prosjekter under 

planlegging. Så får tiden vise hva som kommer først. 

Det blir uansett mange spennende prosjekter som skal 

realiseres i tiden som kommer. Og vi i TS er klare for 

nye, store oppgaver.

Noen av våre dyktige arbeidsledere med solid ”TS erfa-

ring” har valgt å prøve seg på andre ”jaktmarker”. Det er 

selvfølgelig veldig beklagelig, men vi ønsker dem selv-

sagt lykke til i deres nye tilværelse.

Heldigvis kommer flere av disse med tiden tilbake igjen, 

alt fra noen måneder (Mikke Bjerk) til over 20 år (Egil 

Helleland). Takk for det og velkommen tilbake. Med Egil 

Hellelands retur har vi igjen samlet alle tre brødrene 

Helleland – Roy, Tor Kjell og Egil. Her har vi mye god 

fagkunnskap og nesten 100 års erfaring hos brødrene.

Vil nytte anledningen til å takke ledelse og tillitsmanns-

apparat for en fantastisk firmatur til Porto Pedro på Mal-

lorca. Hotellet med faciliteter og uteanlegg var fantas-

tisk, med en nydelig beliggenhet for en Ferie Resort. 

Dokke er goe! Nordic Crane Stangeland har og hatt sin 

firmatur, den hadde de i pinsen. Denne gangen gikk den 

turen til Island. Også den var veldig, veldig bra.

Vil til slutt ønske alle våre kjære og trofaste lesere og 

deres familier en fin førjulstid og en riktig god jul. 

Bålkokt kaffe smaker godt for glade TS-er på tur langs Lysefjorden.
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Leder

Mye jobb,  
mange utfordringer 
Av Olav Stangeland

Første halvår resulterte i et plussresultat. Det ble ikke 

mer, heller. Men vi endte altså opp på den rette siden 

regnskapsmessig, og det er vi stolte av. I bransjen el-

lers har vi også det siste halve året sett mange røde 

tall. Når nettopp vi gjør det akseptabelt, er det først og 

fremst fordi vi ikke har tyngende gjeld på maskinene. I 

TS har vi heldigvis en sunn økonomi. Det vil vi ha også 

i framtiden.

Det er ikke mangel på jobb som er utfordringen. Ord-

rebøkene er ganske velfylte. Vi sliter imidlertid fortsatt 

med prisene. Det svir når ulike kostnader har gått i væ-

ret. Prisøkningen på diesel fører eksempelvis til økte 

utgifter på 12 millioner kroner i året. Det får vi ikke igjen 

noe sted. Derfor går det direkte på bunnlinjen. Selv om 

det går sent, er vi fortsatt optimister. Vi tror på høyere 

priser, og ser at nivået har bedret seg nå etter ferien. 

Vår største utfordring, er å sørge for at TS hele tiden 

er på topp i konkurransedyktighet. Derfor investerer vi 

som vi alltid har gjort. Bilene byttes inn etter seks år, og 

maskinene selges på 10.000 timer. Det siste halve året 

har vi faktisk økt tonnasjen på maskinparken betydelig. 

Det henger først og fremst sammen med at de enkelte 

enhetene er større, noe som betyr økt effektivitet. Gjør 

vi jobbene raskere og mer effektivt, vil også inntjenin-

gen på sikt øke. 

Denne gang må vi selvsagt også nevne kran, hvor det 

skjer mye positivt. Nordic Crane har fått godkjenning 

fra Konkurransetilsynet for å overta selskapet T. O. Bull 

AS. Det betyr en økning på 100 kraner og 50 lastebiler, 

noe som befester Nordic Cranes posisjon som Nordens 

største. Gratulerer! 

“3 minutt med sjefen”, fars gamle spalte, er naturlig nok 

historie. Livet går videre, men tradisjonene består. Der-

for er det kjekt å kunne fortelle at jeg nå har tatt over 

museet. Det er blant annet blitt tilført mine 45 motor-

sykler og 15 traktorer fra 60- og 70-tallet, det som på 

mange måter er min generasjons historie. Vi har lagt 

nytt gulv, og det hele ser veldig flott ut. Det skal bli kjekt 

å ta imot nye gjester der borte. Så derfor: Velkommen, 

alle som en! 
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Leder

Krannytt
Av Trond Helge Skretting

Vi arbeider nå i det vi omtaler som normal drift. Etter 

mange år med stor aktivitet innen bygg/anlegg og 

store prosjektjobber ved petroleumsanleggene har 

vi i dag en mer ordinær arbeidssituasjon enn tidli-

gere. Dette merkes først og fremst på at vi har færre 

reisende og en stabil etterspørsel i markedene ge-

nerelt.

Tross en varm og fuktig høst må vi nok en gang belage 

oss på vinter og kaldere vær. Det er da ikke å holde 

skjult at vår bransje preges av våre markeders aktivi-

tetsnivå. Vinteren gjør at mange prosjekter legges på 

vent, eller stopper opp, og medfører at nødvendige til-

tak kanskje må gjennomføres for å ivareta sunn drift. 

Markedssituasjonen bestemmer dette.

Nordic Crane Stangeland driver i pluss og bak resulta-

tene ligger et godt og målrettet arbeid av enhver ansatt 

i firmaet. Vi er stolte av vår arbeidsplass, og et ryddig 

arbeidsmiljø skaper trivsel og lojalitet. Men det er viktig 

å ikke forbli på stedet hvil, innen drift har vi alltid mer 

å gå på. Resultatene ligger i et høyt sikkerhetsfokus, 

kompetanse og riktige beslutninger i gjennomføringen. 

Når alle tenker forbedring, forebygging og drar i samme 

retning, skapes verdier.

I Haugesund begynner nytt bygg å ta form på det nye 

industrifeltet ved Aksdal. Dette blir et flott anlegg med 

åpning av kontoret i desember. Vi har ca 50 ansatte 

tilknyttet Haugalandet og nybygget vil bli et ypperlig 

knutepunkt i dette distriktet. Beliggenheten er praktisk 

i forhold til mobilisering og trafikk i retning Haugesund, 

Bokn og Stord. Vi gleder oss til anlegget er ferdig og 

klar til bruk.

Generelt i Nordic Crane Group har vi god aktivitet og 

har god tro på framtiden. Det er fremdeles en relativt 

ung organisasjon som har et lønnsomt utviklingspo-

tensial med hensyn til å benytte de ressurser gruppen 

innehar. Ikke bare for intern lønnsomhet, men også til 

det beste for kunder. Mobiliseringstid og -kostnader er 

en sak, en annen er tilgang til kompetanse og løsnings-

orientert gjennomføring.

Jeg ønsker alle en fin høst. Som jeg vanligvis gjør når 

det nærmer seg kjøligere tider: Pass godt på maskiner 

og utstyr. Vedlikehold er viktig for å ivareta sikkerheten 

og en driftssikker maskin. Rengjør i best mulig grad, og 

husk at smøremidler er en billig forsikring. 

Liebherr 500 i arbeid for Saipem 7000 i Mekjarvik. Foto: Frank Bekkeheien.
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Ufattelig at nok et år snart er historie. Kan vel si at dette 

var året "uten" sommer.

Samtidig har det vært mye ruskevær i finansmarkedet. 

Det er nok langt mellom de som har økt formuen eller 

pensjonskontoen sin dette året. Nok en påminnelse om 

at skal du investere i aksjer, så må du ha lang horisont 

og ha råd til å sitte gjennom når det stormer som verst.

Situasjonen i Helles, Italia, Spania, etc. bør også være 

en klar vekker på hvordan det går dersom en lever på 

forskudd. Regningen kommer uansett på ett eller an-

net tidspunkt. Det er jo mye kjekkere å reise på velfor-

tjent ferie du har betalt enn å bruke et kredittkort når du 

betaler reisen? Da henger du raskt etter og holder på 

med å betale på fjorårets reise når venner planlegger ny 

reise? Det kan kreves mot til å velge bort noe forlystelse 

i nuet og tenke langt frem.

Akkurat dette er det jo politikerne det beste beviset på! 

Den lengste horisonten til en politiker er blitt 4 år. Både 

privat og næringsliv må vi ha mye lenger horisont for 

å lykkes. I dette perspektiv er vi heldige som har eiere 

som hele tiden ser langt fremover.

Den siste tiden har det vært skrevet mye om bolig-

priser og hvor vanskelig det er for ungdom som skal 

etablere seg for første gang. På toppen av dette settes 

nå kravet til egenkapital opp til 15 %. Har politikerne 

forstått hvem som påvirker boligprisene? Min påstand 

er klart nei og at de ikke er i nærheten av å tørre se på 

de egentlige årsakene til økte boligpriser.

Rekkefølgekrav – kontra offentlige oppgaver?

Det er kun få år siden det var en selvfølge at kommune 

og fylke tok seg av alle kostnader ang. vann, vei og klo-

akk. Tilknyttingsavgiften var vel stort sett et fast beløp 

ut fra m2. Hovedpoenget mitt er at kommunen stod for 

planlegging, bygging etc. "Regningen" ble deretter for-

delt på alle via vann- /kloakkavgift (politiske vedtak / 

budsjett). NÅ ser det ut som det har gått sport i å på-

legge utbyggere mest mulig rekkefølgekrav. Private ut-

byggere må nå ta ALLE kostnadene på boligfeltene. I 

tillegg bruker politikerne nå sin kreativitet til å pålegge 

rundkjøringer, busstraseer, gangstier, etc., etc. Sum-

men av dette gjør jo at prisen på nye boliger stiger med 

alle disse kostnadene.

Er det rett at ungdommen skal måtte ta opp mye større 

lån for å finansiere disse ting som kommune/fylke/stat 

tidligere tok seg av og fordelte regningen over drift/

bruk? Kanskje. Uansett er mitt poeng at disse kost-

nader kommer på toppen av nye byggeforskrifter som 

også fordyrer boligene vesentlig. Dersom vi ønsker at 

det er en "rett" for alle å skaffe seg egen bolig tror jeg 

at politikerne må tørre å se på helheten med nye øyne.

Det viktigste av alt: Større tilbud enn etterspørsel – det-

te ser det ikke ut som politikerne vil forstå. Ser mer ut 

som de tror vi får et bedre samfunn av å begrense nye 

boligområder.

Og skattefradrag på renteutgifter: Er dette den mest eg-

nede "tilskuddsordning" nå?

Nå mens rentenivået er så lavt burde de kuttet ut skatte-

fradrag på renteutgifter.

Summen av disse skattekroner burde heller vært brukt 

direkte mot førstegangsetablerere etc.

Jeg tror det er til alles beste at flest mulig har råd til sin 

egen bolig – mer enn at veletablerte folk skal få skatte-

fradrag for belåning til større hus og større bil. 

Finans

Politikerne styrer 
boligprisene
Av Egil Bue
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 Det går mot vinter, vi har lagt bak oss en bløt sommer. 

Frank Skurve har fått plass mellom Henrik og Kjell Arild, 

dette blir bra og vil øke servicen enda mer. 

På utstyrssiden er det stadig noe på gang. Av større 

utstyr har vi kjøpt tre stk. Volvo 380 og fire stk. Cat 336. 

Dette er 40 tonns gravemaskiner. Vi har også kjøpt tre 

stk. Volvo A 40 D 6x6 dumpere og to stk. Volvo L 180 

hjullastere. Vi har også bestilt 12 nye lastebiler, som vil 

bli levert til nyttår.

Det ble åtte stk. Scania og fire stk. Volvo. 

Det er også kjøpt to nye Carnehl semitraller, en av disse 

med asfaltutstyr. Med denne handelen øker vi med tre 

biler. 

Vi har fått brøyting av bussrutene i Sola kommune, og 

har i den forbindelse kjøpt saltstrø-apparat av typen 

Epoke på 9 m3. Denne ruta er det Knut og Kjetil Oftedal 

som skal ta seg av. 

Pukkverk og fundamentering er i stadig utvikling. Vi har 

økt med en rigg av typen Nemek 510, og ny kompres-

sor. Vi er i gang på Sviland og bygger opp nytt pukkverk 

stasjonert. Vi knuser på den første konsesjonen og ar-

beider med utvidelsen av Torsteinsfjellet. 

Vi har kjøpt oss opp til 50 % eierandel i Vaule sand-

tak. Dette er et område vi tror på. Også her er vi i en 

søknadsprosess om nye ressurser. Vi bruker mye tid 

om dagen på nye tipper og massetak. Kommunene har 

skjerpet inn dispensasjonssaker og vil i fremtiden ha 

med disse områdene i kommuneplanene.

Vi må se lenger fremover: Miljøfaktorer som støy, støv 

og forurensing i masser vil bli viktige i vår drift de kom-

mende åra. Eksempler på disse er olje, potetål og ra-

doninnhold – dette kan i en del tilfeller bli entreprenø-

rens utfordring. 

Gartnerne våre har det travelt og er stadig i gang med 

nye prosjekter. Ett av disse er uteområdet ved konsert-

huset i Stavanger, her er det Tony Helles og Bernt Moen 

som har hovedansvaret. 

Grøntsesongen trappes ned og vi gjør klar til vinterved-

likehold. Verksted og småutstyrsutleie går bra. Ønsker 

alle en fin høst. 

Stian Nevland foran sin nye 40 tonner, 380 DL.

Morten Jørmeland med Cat 336

Kristian Føysvik i sving med ny skrapetraktor, med midtmontert skjær.Vi har bygget sagecontainer til bruk for gartnerne. Den ble først brukt 
på Domkirkeplassen, og nå på Konserthuset.

Internproduksjon
Av Tommy Stangeland
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 Vi har vært gjennom en periode i dette året som til 

dels har vært preget av pessimisme. Dette skyldes 

ikke for liten aktivitet, men heller at prisnivået på 

prosjekter vi har hatt til utførelse har vært for lavt. 

Aktiviteten i markedet og distriktet vårt er fortsatt 

stor og vi ser at prisnivået sakte men sikkert er på 

vei oppover mot et høyere nivå som gir positive re-

sultater for bedriften.

Tidligere i år snakket vi mye om at det var mange pro-

sjekter i antall, men at vi manglet noen lokomotiver som 

kunne dra lasset. I løpet av sommeren og høsten har 

vi klart å få på plass tre store prosjekter som gir oss et 

godt fundament til å bygge videre på.

Utomhusarbeider for nytt konserthus i Stavanger, ny 

etappe på kollektivfelt i skjæringen på Rv44 i Hillevåg 

og vei- og grunnarbeider for Midtfjellet vindpark på 

Stord gir oss til sammen arbeider for ca 250 millioner 

kroner eks. mva.

I tillegg til at nye prosjekter faller på plass og at vi igjen 

klarer å vise positive resultater gir noe ved oss som 

mennesker. Gleden av å arbeide, skape resultater, 

sette pris på gode kolleger, gir optimisme og håp for 

fremtiden. Det er utrolig viktig å skape positiv energi på 

arbeidsplassen. Og i den sammenheng kan det passe 

med følgende ord:

Statistikk er ofte greit å ha når vi skal fortelle hvordan 

vi har det i dag i forhold til tidligere. Å gi tilbud kan en-

kelte ganger være som å fylle ut lottokupongen. Etter 

innlevering vet vi nøyaktig hvilke tall vi skulle ha fylt ut i 

tilbudet. Erfaringen viser derimot at vi må arbeide jevnt 

og målbevisst ut fra egne behov i bedriften. Samlet viser 

statistikken at vi har et tilslag på ca 28 % i forhold til 

antall prosjekter som vi gir tilbud på. Oppsummert for 

året hittil gir det følgende tall:

•	Ca 460 stk tilbud levert totalt

•	Ca 2 milliarder kroner i samlet verdi har vi gitt tilbud på

•	Ca 500 millioner kroner med jobb er vunnet i konkur-

ranse

Ordrereserven er over 750 millioner kroner og vi ser 

fremover med et positivt blikk. 

Lykke til videre alle sammen.

Marked

Positiv utvikling i 
markedet
Av Tore Voster

Å være sterk er ikke 
å løpe raskest
å hoppe lengst eller
å løfte tyngst
Å være stor er ikke
... ... alltid å vinne
alltid å ha rett eller
alltid vite best
Å være sterk er å se lyset når det er mørkt
slåss for noe man tror på
selv om man ikke har flere krefter igjen
og se sannheten i øynene selv om den er hard...

Sprek markedsgjeng syklet Rallarveien i strålende augustvær. Pitstop 
med vafler ved Fagervatn, 1343 m.o.h. Fra venstre Anne-Marie, Ken-
neth, Tore, Linda, Eivind og Sverre. Sjur var fotograf.
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Etter ferien har vi hatt god aktivitet på kraner og biler, 

og det ser ut til å holde seg stabilt frem til nyttår. Vi er 

på mange ulike jobber i Stavangerregionen, i tillegg til 

at vi følger kundene våre der de har jobb. Vi jobber med 

mange forskjellige prosjekter som forventes å starte opp 

i vinter og til våren neste år. 

Vi har ansatt 4 nye lærlinger som er i gang med utdan-

nelse og krankjøring. Det er også gledelig å registrere at 

vi får positive tilbakemeldinger fra kunder på våre lær-

linger. Jeg fikk nylig en telefon fra en kunde som ikke 

kunne skryte nok av en av våre lærlinger, som var og 

heiste en trafo på Stølsheia. Dette er gledelig og en in-

spirasjon til å satse på og utdanne nye kranførere. Vi har 

også tatt inn 2 unge skoleelever som skal jobbe en dag 

i uken fremover, og som har mulighet til lærling kontrakt 

når de er ferdige på skolen. 

Generelt er kran- og transportbransjen preget av lave 

priser og stor konkurranse. Vi er i en særstilling som har 

mye arbeid og klarer å levere gode resultater. Ikke alle 

i bransjen kan si det samme. Hos oss skyldes det at vi 

har mange stabile og gode medarbeidere som holder et 

høyt faglig nivå, og at kunden kan stole på Nordic Crane 

Stangeland som en sikker leverandør – og for oss en 

sikker og god arbeidsplass.

Mange kraner har i sommer og høst vært i Bergen på 

ulike jobber. Bergen har økt aktiviteten betydelig og er i 

dag en dominerende kranaktør i Hordaland. Dette skyl-

des at mange flere og større kunder har valgt å bruke NC 

Bergen som sin faste kranleverandør.

I begynnelsen av september hadde Nordic Crane Göte-

borg behov for ekstra kraner i forbindelse med en større 

stans på Prim raffineriet i Göteborg. Dette var en 6 ukers 

jobb der kunden hadde behov for ca 26 kraner i denne 

perioden. Vi hadde kapasitet og rigget 13 kraner for job-

ben. Vi kjørte kranene om bord i Danske ferja til Hirts-

hals, kjørte fra Hirtshals til Frederikshavn og ferje der-

fra til Göteborg. Dette sparte oss for mye tid og mange 

unødvendige km med vei kjøring. Kunden var storfor-

nøyd og fikk levert alle kraner og mannskap fra Nordic 

Crane, og vi unngikk å bruke underleverandører og inn-

leie av kraner fra konkurrenter. Dette er selvsagt en stor 

fordel for oss og vår egen organisering, men mest av 

alt at alle våre folk er kjent med våre og kundens HMS-

rutiner og systemer. Denne jobben er et godt eksempel 

på hvordan vi enkelt kan flytte kraner geografisk mellom 

våre selskaper og hjelpe med å dekke et behov for ek-

stra kraner i travle tider og i prosjekter.

”Vi jobber med mange 
forskjellige prosjekter som 
forventes å starte opp i vinter 
og til våren neste år.”

Av andre spesielle jobber vi har utført den siste tiden 

må nevnes vår 250 tonns kran som blir heist om bord 

i Saipem 7000, som er verdens største kranskip og har 

en løftekapasitet på 14.000 tonn. Vår kran skulle drive 

support til arbeid på dekket i forbindelse med monte-

ring av en skiddebane, som var 2x190 meter. Om bord 

på Saipem 7000 jobber det fast ca 800 personer, som 

kommer fra mange ulike nasjoner. Kranskipet opererer 

over hele verden og gikk denne uken fra Stavanger til en 

ny jobb i Mexico, før den utpå våren neste år er tilbake 

for jobber i Nordsjøen. Se bilde av løfteoperasjonen på 

Saipem side 16.

Vi nærmer oss vinter og alle utfordringene det medfører. 

Kraner og biler må nå forberedes for glatte veier, snø og 

frost. Her er det den enkelte sjåfør som har ansvar og 

må følge opp slik at når den første vinterdagen kommer 

så er vi klare og som vanlig ALLTID på PLASS. 

Ønsker alle en god og fin høst. 

Drift Kran
Av Roy Otto
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 Produksjonen i TS går bra, til tross for mye regn og su-

rere vær enn det vi håper på. Høsten er definitivt kom-

met. Det er god aktivitet i hele firmaet. 

Boring og sprengning har vi tidligere hatt litt å gå på. 

Men dette har tatt seg veldig bra opp. For tiden leier 

vi inn fem borerigger, og det går for fullt. Vi har fått all 

boring og sprengning for Stavanger og Sandnes kom-

mune, og her går det stadig vekk noen rigger og skyte-

baser. På Midtfjellet Vindpark er det og mye boring og 

sprengningsarbeid. Dette er et arbeid i Fitjar kommune 

på Stord, et arbeid til mellom 80 og 100 millioner kroner. 

Her skal vi sprenge, masseutskifte og bygge 27 km veg, 

og klargjøre for vindmøller. Vi regner med å sysselsette 

30 til 40 mann utover høsten og vinteren. Arbeidet vil 

foregå til høsten 2012. Oppdragsgiveren vår er Reinert-

sen A/S, et Trondheimsfirma.

Ellers er vi og lavbyder på en ny etappe av kollektivfeltet 

på fv. 44 i Hillevåg. Arbeidet skal utføres for Statens 

vegvesen, og utgjør ca. 80 millioner kroner. Dette er et 

arbeid vi blir hovedentreprenør på. Det er mye eget ar-

beid med boring og sprengning, masseflytting og veg-

bygging. Det er også med en del betongarbeider som vi 

må sette bort til underentreprenør.

Dette er de største arbeidene som er og blir startet opp 

i løpet av høsten, men det kommer også inn mye an-

net arbeid. Grøfteprosjekt, byggefelt, boligblokker og 

industribygg. Det har ikke vært problem å holde nok 

arbeid inne, og ordrereserven er bra.

Som jeg har skrevet i tidligere TS nytt, så har prisnivået 

i bransjen vært unormalt lavt. Noe som regnskapene 

også viser i store deler av bransjen. Til tross for dette 

er vi optimister. Vi hadde overskudd første halvår, og 

tjener fortsatt litt penger. Dette har vi grunn til å være 

stolte av. Jeg vil berømme alle ansatte for den positive 

stå på-viljen dere viser. Det er lett å investere i flotte 

maskiner og utstyr når vi bare har flinke folk til å betjene 

de.

Vi vil og utover høst og vinter holde nye kurs. ADK, rør-

leggingskurs, kvalitetssikring og ulike kurs i div. lovverk 

og standarder. Dette er viktig for at vi stadig hever vår 

kompetanse på alle nivå, og i neste omgang er i stand 

til å utføre alle arbeider til rett kvalitet.

HMS-arbeidet holder vi fortsatt stort fokus på. Dette er 

ekstra viktig i den årstida vi er og går inn i. Mye regn, 

bløte og tunge masser som ikke er like stabile som om 

sommeren. Mer arbeid i mørke, og senere snø og is. Vi 

må hjelpe hverandre til å holde rette fokus på dette så 

vi unngår skader og ulykker.

Drift Anlegg
Av Oddvar Kvia

Breivikparken – meisling av fjell i grøft for nytt VA-anlegg pga 
omlegging av veg. Foto: Leif Emil Egeland.
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Møter du andre med et smil er du garantert å få et smil 
tilbake. Smil er smittsomt.

Etter å ha vært så heldig å få være med på TS tur til Mal-
lorca sammen med 500 glade og positive mennesker er 
det klart for meg at vi har mye arbeidsglede å by på. På 
Mallorca traff jeg ansatte og ektefeller som uten unntak 
var godt fornøyd med tilværelsen. 

Alle var imponert over opplegget og hotellet. Tre dager 
i solen gjorde godt etter en våt sommer her hjemme. 
Uansett om jeg var på uteplassen ved resepsjonen, i 
bukta med stranden, ved bassenget eller volleyballba-
nen, alle var i godt humør og smilet satt løst.

Men det som er imponerende er samholdet, respekten 
og tilhørigheten. Uansett hvor du var eller når tid det 
var på døgnet så du kolleger i glad drøs og selskapelig 
trivsel.

”Møter du andre med et smil 
er du garantert å få et smil 
tilbake.”
Med en slik tilhørighet og respekt for hverandre i bunn 
kan det ikke være mange utfordringer i hverdagen hvor 
vi kommer til kort. Med fokus på løsninger og fremdrift 
kommer vi oss videre utfordring for utfordring.

Jeg vil takke for turen og minnene som alle kan leve på 
nå når vi går mot vinter og mørketid.

Personal

Smil kan flytte fjell!
Av Joar Løland

Blide deltakere og tilskuere under padlestafetten på Mallorca.
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 I skrivende stund skinner solen utenfor kontorvinduet 

mitt. Dette har dessverre vært en sjelden opplevelse 

denne sommeren. Mange anlegg sliter med regn og 

sorpa, men på tross av dette har vi god fremdrift og høy 

omsetning. 

Vi har full gass i alle ledd og den høye omsetningen er i 

all hovedsak basert på egenproduksjon. Omsetningen i 

T Stangeland Maskin viser kr 532 mill pr. august måned. 

Dette er 3,5 % høyere enn til samme tid i fjor. Dette viser 

at vi har en utrolig flott gjeng med ansatte og bekrefter 

vel også at de gode folkene trives best på vinnerlaget. 

For vinnere i bransjen må vi absolutt kunne si at vi er. 

TS-ansatte kan føle seg trygge på en stabil og god ar-

beidsplass. Den høye egenproduksjonen krever mye 

utstyr, og Olav og Tommy handler maskiner som aldri 

før. De viser samtidig med et kraftig bransjeløft i lønn at 

de står bak våre ansatte. 

Fremtidsutsiktene for bransjen ser bra ut og alle har 

ordrebøkene fulle. Rentenivået ser ut til å holde seg lavt 

en god stund enda og lave renter betyr som oftest at 

investeringslysten er høy hos våre kunder. Krisen som 

er ellers i Europa har vi ikke merket noe særlig til i vår 

region og vi har tro på at prisnivået i bransjen er på veg 

opp. 

Ønsker alle kollegaer og forretningsforbindelser en god 

høst og håper vi har en god og mild vinter i vente. 

Økonomi

Gode Fremtidsutsikter
Av Annelise Osaland

”En god, gammel veteran veghøvel” står og tar i mot gjester til TS Museet. Foto: Leif Emil Egeland. 
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 Rapportering om uønskede hendelser og forhold er en 

bedrifts beste verktøy for forbedring og temperaturmå-

ling på hms-tilstand. Rapporteringskultur er imidlertid 

en mer utfordrende sak. For å få riktig “temperatur”, el-

ler finne hvor vi feiler må vi ha en viss mengde informa-

sjon å ha som grunnlag. Åpenheten i rapporteringen er 

der den skal være, men vi har ennå et stort løft å gjøre 

mht. hvor ofte og hvornår vi rapporterer. Det er bedre å 

rapportere en gang for mye, enn en gang for lite. Rap-

porteringen fra den enkelte synliggjør også dens delta-

kelse og ansvar for å ivareta hms’en i sin jobb.

Hvordan sikkerheten ivaretas gjenspeiles i vår adferd, 

holdning og kultur. Det skal aldri forsvares eller aksep-

teres at en jobb haster så mye at sikkerheten settes til 

side. Ei heller at jobben skal utføres på en slik måte at 

sikkerheten ikke er ivaretatt. Vi har en grunnholdning 

til at alle uhell og skader kan forebygges og unngås. 

Risikovurdering er det viktigste verktøyet for å ivareta 

sikkerheten. Den siste og avgjørende vurderingen tas 

av den som fysisk utfører oppgaven. Selv på de mest 

vanlige og dagligdagse gjøremål er det viktig å spørre 

seg: Hva kan gå galt? Hva kan jeg gjøre for å hindre 

dette? Hva kan jeg gjøre for å redusere konsekvensene 

dersom det skjer?

Man erfarer at uønskede hendelser skjer på arbeids-

plasser i Norge og hendelser inntreffer tross lover og 

forskrifter, internkontroll, kvalitetssystem, risikovurde-

ringer, prosedyrer, instruksjonsbøker, moderne maski-

ner, verneutstyr osv. Retningslinjer, prosedyrer og or-

ganisatorisk anliggender lar seg lett omarbeide dersom 

de er bakenforliggende årsak til hendelser. Det samme 

er det langt på vei for maskiner/utstyr også. Den mest 

utfordrende “årsaken” i hendelser er menneskelige for-

hold. Vi feiler daglig og gjør vurderinger som der og da 

oppleves riktige. 

Bedrifter har målsetninger om ingen personskader, 

ingen alvorlige hendelser, ingen skader på miljø osv. 

Det arbeides som regel også etter prinsipp om at alle 

skader og uhell kan unngås. Det vil for eksempel si at 

hms-kulturen er solid forankret og erklært i bedriften. 

Det er bl.a. ut av risikovurdering, gode systemer og tid-

ligere erfaring man unngår skader og uhell. Paradokset 

er dessverre slik at man ikke alltid har forutsetning for 

å forutse. Vondt å erkjenne, men et godt grunnlag for 

alltid å ha et sterkt fokus på sikkerheten. Vi kan kun bli 

bedre.

Sist, men ikke minst: Det nærmer seg kalde varmegra-

der, benytt klær etter forholdene. Vær i aktivitet. Varme-

apparatet fungerer garantert like godt når du setter deg 

inn i førerhuset igjen.

Tenk sikkerhet!

HMS 
@ Nordic Crane Stangeland
Av Per Johnny Skåland

500 tonner i arbeid på Jåttå, Stavanger. Foto: Frank Bekkeheien
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Det er hverdagen som er mest krevende

 I løpet av første halvdel av 2011 opplevde vi at fire av 

våre nesten 500 kollegaer var involvert i en fraværs-

skade. Alle skadene skyldtes fall eller overtråkk og 

medførte til sammen 17 dager fravær fra arbeid. Dette 

forteller oss at skadene ikke var alvorlige, men noen av 

dem kunne ha blitt mer alvorlige.

De siste tre årene har vi hatt 15 fraværsskader etter ulike 

typer fall eller overtråkk. Det forunderlige er at vi sjelden 

faller og skader oss når det er glatt. På samme måte 

klarer vi å håndtere de aller fleste uvanlige og kompli-

serte jobbene sikkert og godt. Det kan synes som om 

det er hverdagen som er mest krevende. Det er typisk 

i arbeid med de vanlige tingene at vi blir skadet. Dette 

henger nok både sammen med at det er disse jobbene 

det er flest av og at vi nok ikke alltid er ”våkne nok” når 

vi jobber med kjente arbeidsoppgaver. Akkurat denne 

problemstillingen var tema for kampanjen Fokus Trygg” 

som vi i TS har arbeidet med før og etter sommerferien.

Den 1. august i år kom en av våre bergsprengere al-

vorlig til skade. Takket være rett håndtering av gode 

kollegaer på plassen og fra det medisinske apparatet 

står det i dag etter forholdene godt til med vår kollega. 

Det vil likevel kunne ta adskillig tid før han er klar for å 

komme fullt tilbake i arbeid igjen. Dette minner oss om 

potensialet og kreftene i det vi holder på med. Og det 

minner oss om nødvendigheten i alltid å se etter faren 

og de gode løsningene. Stikkordet er som alltid plan-

legging. Hendelsen er blitt gransket grundig, årsaksbil-

det er avklart og tiltak er iverksatt. Vi skal gjøre alt som 

står i vår makt for å unngå flere alvorlige personskader.

Vi opplever likevel at pilene for risikonivå og antall per-

sonskader peker rett vei. Antall personskader går frem-

deles nedover, og risikonivået for oss som jobber i TS 

har blitt stadig lavere de siste årene. Dette betyr igjen at 

arbeidsdagen vår stadig blir tryggere. 

HMS-rapporten for første halvår 2011 forteller oss hvor 

vi skal satse videre. Det handler om å fortsette å holde 

trykket, og gjøre enda mer av de rette tingene vi alle-

rede har startet. For å lykkes må vi ha absolutt alle med.

Vi skal bli best i bransjen på HMS. Vi gir oss ikke før vi 

når målet. Og når vi har nådd målet, ja da gir vi oss ikke 

da heller. Vi kan ikke være helt fornøyde før vi unngår 

alle skader. Vi skylder hverandre å ha trygge og gode 

arbeidsplasser.

HMS-K 
T Stangeland Maskin
Av Olav Silde
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T Stangeland Maskin
Gaute Håland, Hovedtillitsmann

Nå er vi på vei mot en kald 

og sur tid. Det blir ikke en 

eneste fridag før jul. Derfor 

var det skikkelig gildt på 

turen til Mallorca. Varmt 

og godt. Flotte leiligheter/

rom. Kjempeflott opplegg 

både fredag og lørdag. 

Konkurransene på stran-

den lørdag slo godt an. 

God mat. Men middagen lørdagskveld var litt vel rå. 

Godt at det gikk an å kjøpe noe kvess nede i byen. 

Vi hadde uheldigvis noen mer og mindre alvorlige uhell 

på turen. Sykehusinnleggelse ble det også. Triste greier. 

Men nå ser det ut til å gå bra med alle.

Jeg vil på vegne av alle ansatte takke for en fantastisk 

og vellykket tur. 

På tillitsmannsfronten er det nokså stille. Jeg ble gjen-

valgt som hovedtillitsmann for to nye år. 

For tiden er jeg på Stord på vindmølleparken der. Der er 

vi en fin gjeng som trives meget bra. 

Ha en fin høst og vinter. – Hilsen Gaute  

 

Tillitsvalgtes spalte

Nordic Crane Stangeland
Arne Kristian Fuglestad

Hallo igjen.

Tiå fyge, me har våre på Is-

land på tur med en kjempe 

gjeng og det gjekk knirke-

fritt frå me kom te me rei-

ste. Utenom Tore og Mona 

som blei snytt for en hes-

tatur dei hadde gleda seg 

te. Men det blei ett plaster 

på såre.

Alltid kjekt å reisa på tur med arbeidskolleger og ledsa-

gere som en ser sjelden eller kun på tur.

For tiå går det mot mørkare tider og haust/vinter. Det 

ser ut for at sommaren har våre, eg såg ann ikkje eg i 

alle fall.

Jobbmessig ser det godt ut, me e for tiå i Gøteborg på 

Preemraff (oljeraffeneri) med totalt 26 kraner.

Må få takke mine kolleger fra Kynningsrud AB i Gøte-

borg for en god mottakelse når vi kom bort. Er stolt over 

å jobbe i Nordic Crane.

Når det gjelder fagbrev er det mange som mangler kun 

litt før dei kan melde seg opp til fagprøven, stå på!

Ønsker lærlingene og nyansatte velkommen.

Mvh Arne Kristian 

Tillitsmenn i T Stangeland Maskin: 
Maskinførarar: Gaute Håland
Bergavdeling: Einar Joa 
Transport: Øyvind Rege
Grunnarbeid: Egil Skjeie
Verksted: Ola Sundbø Hagalid 
Anleggsgartnere: Sven Tore Jensvold
TS kontor: Per Svendsen

Tillitsmenn kran Soma:  Arne Kristian Fuglestad 
Tore Oftedal

Tillitsmann bil Soma: Sigurd Vaule
Tillitsmann verksted: Kjell Morten Egeland
Tillitsmann Haugesund: Lars Atle Børve
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Vi har denne gang valgt å presentere Steffen Olsen Bu 

som dagens TS-profil. Steffen er en av våre dyktige 

kranførere, og kjører i dag en AC 200-1.

Familie?

Far som bor i Hauge i Dalane og mor som bor i Flek-

kefjord sammen med mine to yngre søsken.

Arbeidet tidligere?

Jobbet tidligere som rigger og flaggmann på Aker Stord 

og Mongstad for et Bergensfirma.

Hvorfor begynte du i TS?

Søkte nye utfordringer i hverdagen og ville fortsette 

innen kran og løft, som er et spennende yrke.

Når begynte du i TS?

August 2009.

Idrett?

Blir lite tid til den slags, men liker godt fotball.

Livrett?

Komla.

Hva synes du om jobben din i TS?

Er veldig fornøyd med å jobbe i TS. Mange bra kolle-

gaer og mange forskjellige personligheter.

Hobbyer?

Venner, musikk og film.

Feriemål?

Er en vennegjeng som muligens skal ta en tur til Las 

Vegas neste år. Så det kan jo bli spennende.

Forslag til forbedringer av TS-nytt?

Nei, har ikke mye å tilføye.

Dagens TS’profil

Steffen Olsen Bu
Av Leif Emil Egeland

Alder: 25 år – Bosted: Mariero, Stavanger

Her blir vår 250 t kran heist om bord i verdens største kranskip, Seipem 7000. Foto: Frank Bekkeheien.
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Verksmesteren
Av Roy Borlaug

Er nå inne i en høstperiode med mye utstyr som står 

for tur til å bli klargjort for salg, likeså klargjøring av nye 

maskiner for eget bruk.

I skrivende stund holder vi på med en stor reparasjon 

av vårt Keestrack sikteverk, som har havari på hydrau-

likkanlegget. Dette innebærer overhaling – eventuelt 

utskiftning av alle hydrauliske komponenter så som sy-

lindere, hydraulikkmotorer sentraler etc. I tillegg må det 

kjøres rensing (flushing) av hele hydraulikkanlegget, noe 

som krever 2 til 3 dagers kjøring med rensenyre for å 

fjerne alle uønskede partikler i hydraulikksystemet.

Det blir også skiftet understell på vår Cat D6t dozer som 

har greid 5.500 timer på samme understell – kjempebra.

I sveiseavdelingen er det høyt tempo med peler til bore-

avdelingen og rammer og annet utstyr som blir produ-

sert fortløpende til våre anlegg. Akkurat nå blir det byg-

get ny kulvert til ett av våre pukkverk, noe som krever 

stor plass og mange arbeidstimer.

Trond og gjengen hans i lakkhallen har sin fulle hyre 

med å holde unna for maskiner og utstyr, da de er siste 

skanse for utstyret som er ferdigstilt og skal ut til våre 

anlegg eller for salg.

Når det gjelder bemanningen, er vi i gang med to lærlin-

ger på verkstedet og en i Lakkhallen. Vi er stadig på jakt 

etter flinke folk , så en oppfordring til alle lesere: Om du 

vet om gode mekanikere eller bil-/anleggselektrikere, 

nøl ikke – vennligst be dem kontakte undertegnede.

God høst/vinter. 
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Hei og tusen takk for fin langhelg på Mallorca!

Fruen i huset hadde spandert lenger opphold på meg. 

Så søndagen tok vi taxi tvers over Mallorca til Alcudia 

hvor vi har vårt faste hotell. Noen sier vi må reise til an-

dre reisemål, men vi trives der. Det blir som Rema1000, 

enkelt og greit. Samme kelnere og topp service. 

Vi fikk også besøk av datter, og etter en uke fikk vi 

besøk av en livlig dame fra Austrått. Med 3 damer på 

shopping ble jeg som regel plassert på en hjørnecafe, 

med en sangria og en sigar. Ellers gikk det mye i bading 

og gåturer. Fruene må alltid ha seg en tur til høyre på 

badestranda (nudiststranda). Da de kommer tilbake blir 

det mye snakk om store og små skrukketroll. Jeg vet 

ikke hva det går ut på.

Dagene gikk fort. Men det var godt å komme hjem til 

fotballdrøs og jobb med fulladet batteri. 

Tomtegubbe/
koordinator
Av Ole-Reidar Bore

Ole-Reidar og Moffar lot ikke Gry Stangeland slippe unna oppmerksomhet på 40-års dagen, 21. september 2011. Foto: Leif Emil Egeland.

18
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NCC konsernet er et av Nordens største og ledende 

selskaper innen bygg og entreprenør bransjen. Eeg 

Henriksen startet en avdeling i Stavanger i 1992 og ble 

kjøpt opp av NCC i 1996. Navnet var da i noen år NCC-

Eeg Henriksen. Eeg Henriksen hadde tidligere samme 

år kjøpt opp den lokale entreprenøren Soltvedt & Gun-

dersen. Dette bidro til at de fikk god lokal forankring. 

NCC har utviklet og gjennomført mange store og mel-

lomstore byggeprosjekter i vårt distrikt. Stangeland-

gruppen har hatt gleden av å samarbeide med NCC i 

mange år. Vi tok turen til Stokkamyrveien for å ta en 

prat med Rune. 

Fortell litt om din bakgrunn, oppvekst og utdan-

nelse. 

Opprinnelig er jeg fra Hedmark og kom til Stavanger i 

1992 for å studere. Jeg hadde avlagt svennebrev som 

tømrer før jeg flyttet til Stavanger. Jeg studerte først to 

år ved Stavanger Tekniske Fagskole før jeg fortsatte på 

ingeniørstudiet med studieretning innen byutvikling. Et-

ter studiene begynte jeg å jobbe som førstekonsulent 

ved teknisk naturvitenskaplig fakultet en kort periode 

før jeg begynte i NCC i 1997. Jeg var i NCC frem til 2004 

før jeg startet for meg selv som konsulent med Ophus 

Prosjektadministrasjon. Jeg tok over som distriktssjef i 

NCC mai 2009.

Kan du fortelle litt om NCC og dine arbeidsoppga-

ver? 

NCC er et stort konsern med en omsetning på ca 60 

milliarder i 2010 og er ved siden av Skanska, Nordens 

største. NCC Construction er bærebjelken og entrepre-

nørdelen i NCC, mens flere søsterselskaper dekker om-

råder innen eiendomsutvikling (NCC Property Develop-

ment), veibygging (NCC Roads) og boligprosjekter 

(NCC Housing). NCC er representert i Norge, Sverige, 

Danmark, Finland, Tyskland og Russland.

Mine arbeidsoppgaver i Stavanger er mange, men i 

kraft av min stilling har jeg det overordnede ansvaret for 

TS-nytt presenterer: 

Rune Ophus
Distrikssjef NCC Construction AS, Stavanger
Av Leif Emil Egeland

Tomtegubbe/
koordinator
Av Ole-Reidar Bore

Utenfor brakkeriggen til Tou Park. F.v. Rune Ophus, Helge Rasmussen og Oddvar Kvia.
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all NCC sin virksomhet i Stavangerregionen. Vi har egen 

driftssjef som er ansvarlig for det operative ansvaret ute 

i prosjektene. I tillegg egen leder for prosjektutvikling og 

prosjektering. Foreløpig har jeg selv mye av markeds-

arbeidet.

Ut over dette jobber jeg mer strategisk for videre utvik-

ling av distriktskontoret. Så langt i 2011 har vi ansatt 

9 nye funksjonærer og har behov for 4-6 til dette året. 

For yrkesarbeidere nærmer vi oss 20 nyansettelser i år. 

Dette er en vekst som er helt i tråd med den strategien 

vi jobber ut fra.

Hva mener du er din viktigste oppgave som dis-

triktssjef?

Aller viktigst er det for meg at alle våre medarbeidere 

skal komme trygt hjem hver dag. Vi er i en bransje som 

har en relativt høy risikoprofil og det er for meg essensi-

elt at alle våre medarbeidere har en holdning som frem-

mer et trygt og godt arbeidsmiljø. Som øverste leder 

er det mitt ansvar at alle forstår og jobber etter disse 

reglene. En setning jeg har gjentatt utallige ganger er at 

“HMS arbeidet går alltid foran fremdrift”.

Foruten ovennevnte er det den daglige driften av kon-

toret som tar opp mye av min tid. Dette går mye på 

organisering, forvaltning og utvikling av ressurser og 

kompetanse. I tillegg er markedsarbeidet et viktig seg-

ment jeg bruker tid på.

Hva liker du best i ”lederjobben”?

Det å se at vi lykkes i de valgene vi gjør, og at medar-

beidere vokser med oppgavene og er i stadig utvikling 

gleder meg stort. 

Hva er en perfekt dag?

Jeg lever under mottoet “dette kan bli den beste dagen 

i mitt liv” hver dag jeg står opp. 

Fra fjerde etasje inne i trinn 2. 
Armering og overdekning på en 
vegg sjekkes før lukking.  
F.v. Helge Rasmussen, Oddvar Kvia 
og Rune Ophus.

Fra fjerde etasje og øverste nivå med leiligheter. På dekket over blir det felles takterrasse med en fantastisk utsikt ut over Gandsfjorden.  
F.v. Rune Ophus, Helge Rasmussen og Oddvar Kvia.
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Jone Klingsheim, i midten, er 
NCC`s prosjektleder på trinn 
1-4 og viser på en oversiktsplan 
utbyggingsrekkefølgen. Oddvar Kvia til 
venstre og Rune Ophus til høyre.

Våkne tidlig om morgenen og være uthvilt. Starte dagen 

med en lett løpetur i morgensol og spise en god frokost 

sammen med familien. Starte dagen på jobb og se at 

alle medarbeidere er motiverte og glade og dypt en-

gasjerte i arbeidsoppgavene. Signere en god kontrakt 

som gir mye godt arbeid fremover er også hendelser i 

en hverdag som er givende. 

Utfordringer og hva med fremtiden?

Jeg er den fødte optimist og har tro på fremtiden. Med 

den strategien vi jobber etter vil markedet se et mer ro-

bust NCC fremover. De største utfordringene om da-

gen er å skaffe nye medarbeidere for å dekke fremti-

dige behov. Det finnes alltid mennesker å ansette men 

man skal være kritisk for å få de rette medarbeiderne 

med de riktige egenskapene. Med en negativ tilvekst i 

basen med ingeniører og fagarbeidere er dette en reell 

utfordring både i dag og årene fremover. Ikke bare innen 

bygg og anlegg, men også andre fagsegmenter med 

behov for tilsvarende kompetanse.

Hva med fritidssysler og hobbyer?

Jeg er far for en gutt på 3 og en jente på 5 år som i seg 

selv krever mye tid. Dette legger også begrensninger på 

hvor mye tid jeg har til hobbyer. Barna har prioritet når vi 

er hjemme. Vi reiser ofte ut til hytten vår ved havet hvor 

familien trives veldig godt.

Jeg liker å holde meg i form og klarer å få meg en lø-

petur 2-3 ganger i uken og en tur på rulleski i helgene. 

Noen runder på golfbanen blir det også i løpet av året. 

Ellers er jeg glad i å fluefiske laks på sommeren og jakte 

rype på høsten. Ut over det var jeg aktiv seiler tidligere, 

men tiden strekker ikke til lengre.

Fra fjerde etasje på trinn 2. Videre på området vi ser utover, kommer trinn 4, 5A og 5B, 6A og 6B. totalt ca 300 enheter.
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Leder

E39 Helleland –  
Skjebadalen
Av Jan Erik Ånestad

Sommeren er nå forbi og høsten har begynt å ta tak for 

fullt. Det betyr ofte mye gråvær med tilhørende regn. 

Når været viser seg fra denne siden er det særs vik-

tig å holde fokus på humør/motivasjon. Er humøret på 

plass og man trives på arbeid, viser det ofte igjen på 

de forskjellige anleggene sin fremdrift som igjen gir god 

økonomi.

E39 Helleland – Skjebadalen, byggetrinn 2 er en av de 

større jobbene vi har i 888-avdelingen. Byggherre er 

Statens vegvesen, med Tor Oscar Walskaar som byg-

geleder. Kontraktssum: Ca 45.000.000 NOK. Det totale 

prosjektet omfatter utbedring av E39 fra Helleland til av-

kjørsel til Terland, lengde 2,1 km. Byggetrinn 1, lengde 

1,45 km, ble sluttført av TS i fjor. Byggetrinn 2 omfat-

ter 650 meter. E39 skal utbedres med ny bro over Sør-

landsbanen og utvides med krabbefelt i Skjebadalen. 

Den nye broa over jernbanesporet er ca 90 meter lang 

fordelt på 3 spenn, samt landkarkonstruksjoner. Total 

brobredde er 15,5 meter fordelt på 2 kjørefelt, skuldre, 

gang- og sykkelvei samt rekkverksrom. Videre skal det 

bygges støttemur v/Vestrhusberget bro og prefabrikkert 

undergang under E39. Underentreprenør på betong er 

Kruse Smith AS. Anleggsleder fra Kruse Smith er Ro-

bert Halleland. Han har god hjelp fra Sveinung Jensen 

som leder Kruse Smith AS sine daglige arbeider på 

byggeplass.

Det litt spesielle med denne jobben er at mye av arbei-

dene foregår tett innpå jernbanesporet. Alle arbeider på 

eller i nærheten av jernbanen krever vakthold utdannet 

fra Jernbaneverket. Det er bygget en midlertidig ”kul-

vert”/arbeidsplattform for å sikre rasjonell drift og for 

å kunne jobbe uten alltid å måtte ha sikkerhetsmann.

 For T Stangeland Maskin AS er det Rune Skårland som 

har den daglige driften på anlegget. Det som er spesi-

elt krevende er å holde ”god gang” på driften samtidig 

Mye armering i brodekket; ca 140 tonn. Foto: Espen Hyggen
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som en hele tiden skal jobbe trygt og sikkert med tanke 

på togtrafikken som jevnlig går forbi. Dette har Rune 

ordnet på en ryddig og god måte sammen med Svein-

ung Jensen (Kruse Smith AS), rutinerte sikkerhetsmenn 

og en løsningsorientert kontaktperson fra Jernbanever-

ket, Edmund Birkeland.

I skrivende stund er Kruse Smith i gang med siste rest 

av armering før storstøp av bro. Det skal støpes ut ca 

1450 m3 med betong i løpet av 20 timer. Dette er den 

største brostøpen som er gjennomført i Statens Veg-

vesens regi i Rogaland. Rune Skårland og de andre fra 

TS er i god gang med oppbygging av trau for veiene. 

Vi satser på å ha trafikk på den nye broen før nyttår, 

men det vil nok stå igjen noe sluttarbeid som utføres 

neste vår.

Det var en liten oppsummering av en av jobbene vi hol-

der på med i denne avdelingen i TS. Ellers får vi håpe 

på en vinter med snø kun mellom jul og nyttår!  

En av de fine lømurene på vegprosjektet.

Nye E39 begynner å ta form. Foto: Espen Hyggen

Storstøp i godt driv, ca 1500 m3 
betong på 1 døgn.  
Foto: Aftenbladet.no
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Han sørger for at hjertet i bedriften slår jevnt og 

trutt. Kjell Arild Egeland er leder for transport og 

maskin hos TS. Uten biler, maskiner og dyktige folk 

bak ratt og spaker, fungerer ikke næringskjeden i T 

Stangeland Maskin, sier Kjell Arild. 

Det er en stor avdeling vi snakker om. 165 mann (det 

vil si, 164 mann og en jente). 113 gravemaskiner med 

faste folk. 36 lastebiler, hvorav 9 containerbiler. 27 dum-

perbiler, fordelt på bil, henger og semi – disse er også 

fast bemannet. Sjefen deres er både stolt av dem og 

fornøyd med jobben som gjøres. Skrytet sitter løst. Folk 

er løsningsorienterte, de er samarbeidsvillige og står på 

slik det forventes av dem, forteller han. 

– Maskiner og utstyr kan kjøpes for penger. Det kan du 

ikke uten videre når det gjelder mennesker, sier Kjell 

Arild. Lønn er viktig, men følelsen av at du betyr noe 

og behandles med respekt har også stor betydning for 

trivsel og arbeidsglede.

De harde fakta om lederen for transport og maskin er 

følgende: 46 år – fra Hundvåg i Stavanger. Har vært hos 

TS i 21 år. Jo, han har fått høre at han er byas. Men i en 

skøyeraktig tone. De skulle bare prøvd seg på noe an-

net, sier han med et glimt i øyet. 

Hvorfor folk trives? Enten man er sjef eller ikke, årsaken 

er den samme, tror han. 

– Vi har et godt miljø. Godt vennskap. Du får mye an-

svar, og det blir stilt store krav til deg. Du må kunne 

levere. Men det er også såpass mye takhøyde at det er 

lov til å gjøre feil. Det er alle disse kvalitetene som gjør 

at det går rundt, og at vi over tid tjener penger. At det 

er positive tall på bunnlinjen, er nemlig ingen selvfølge. 

Og så er det kort vei til topps. Til Olav eller Tommy. Det 

tar ikke lang tid å få et ja – eller nei, om det blir resul-

tatet. 

Kamp om ressursene

Det er fredag formiddag, og Kjell Arild har nettopp av-

sluttet driftsmøtet hvor kommende uke er planlagt mer 

eller mindre i detalj. I møtet deltar vel 15 personer, for-

delt på ledelse, anleggsledere og internproduksjon. Her 

har de fått bestillinger på biler og maskiner for kom-

mende arbeidsuke. Ressursene er fordelt på en måte 

som gjør at alt materiell utnyttes mest mulig effektivt. 

Dyrt utstyr skal ikke stå uvirksomt ett sted, hvis det kan 

være bruk for det et annet. Noen må betale, og det at 

man ikke har en maskin i gang betyr unødvendige in-

terne leiekostnader. 

Travle tider betyr at det er mange om beinet når det 

gjelder biler og maskiner. For øyeblikket er det stor ak-

tivitet på Tastarustå. Det samme gjelder Hillevåg. Og 

TS-bilene er stadig i aktivitet i Tananger – for bare å 

ha nevnt noen anlegg. Ja, og så Stord da, hvor vi er i 

gang med den store jobben knyttet til vindmølleparken. 

I skrivende stund er sju gravemaskiner i aktivitet her, fire 

egne og tre innleide. I tillegg kommer to store dumpere, 

en valse og en stor traktor. 

– I TS har vi i stor grad jobbet i det nære området. Derfor 

var vi spente på interessen for å dra til Stord da vi fikk 

oppdraget. Responsen og interessen var stor. Mange 

ville gjerne reise. Det er tydelig at en del folk liker brak-

kelivet og det å bo sammen med kollegene i ukedage-

ne. Spennende med en ny jobbsituasjon for en periode. 

Mange vil jobbe hos TS

Som sjef for transportavdelingen er Kjell Arild hele tiden 

på jakt etter nye folk. Ukentlig er han i kontakt med flere 

potensielle TS-ansatte. Selv om han søker etter ulike 

mennesker, finnes det visse fellesnevnere: De må blant 

annet være selvstendige, arbeidsomme og ansvarsbe-

visste. 

– Noen ganger blir du tipset om bestemte personer. 

Andre ganger hører du om noen som gjerne vil ha nye 

utfordringer. Og så har vi et godt nettverk. Slik er det 

når du har vært i bransjen siden 20 års-alderen. Hel-

digvis har TS et godt rykte ute. Vi har godt utstyr, og 

kontroll på viktige ting som kjøre- og hviletider. Det gir 

oss et bra omdømme. Derfor er det kanskje ikke rart at 

vi ganske ofte får henvendelse fra folk som lurer på om 

vi trenger en ny sjåfør. 

At nettopp bilene er viktige, er kan hende ikke så rart. 

For på mange måter er de firmaets ansikt utad. 

Et hjerte i bedriften
Av Morten Helliesen
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Henrik Torland, Kjell Arild Egeland og Frank Skurve. Til daglig har de kontroll både på biler, maskiner og folk.

– Du kan gjerne være litt bilfrelst i min avdeling, ja. Det 

betyr at man må ha lyst til å holde kjøretøyet i orden. Vil 

du ha ekstra blanke hjulkapsler, får du som regel det. Til 

gjengjeld må bilen holdes ren. Og kommer det er ripe 

her eller der, skal det fikses. Derfor har vi også et godt 

verksted, avdeling for lakkering og vaskehaller. 

– Er det stor forskjell på de ulike selskapene i bransjen 

når det gjelder kvaliteten på bilparken? 

– Ja, uten tvil. Det koster mye å ha bilene i topp stand. 

Du må ha eiere og ledelse som er opptatt av det. Det 

har vi heldigvis hos oss. Derfor har vi lagt til rette for alt 

dette på Soma. 

Over på data

Kjell Arild begynte på bil/henger, før han gikk over til 

semi. Da TS satset på containere, fikk han ansvaret for 

det. Mye har endret seg i jobben og bransjen de siste 

tiårene. 

– Å ja. Mye er forskjellig i dag i forhold til den gang. 

Det er strengere krav i forhold til helse, miljø og sikker-

het. Nøyaktigheten er større og mye skal dokumente-

res, som for eksempel utslipp fra bilene og maskine-

ne. Og ser vi på bilene, er standarden en helt annen 

i dag. Komforten er høy, like god som i en personbil. 

Vi har nettopp innført et nytt timeregistreringssystem; 

Time-catcher Transportmodul. Alle våre lastebiler er ut-

styrt med Laptop der vi registrerer lass, type masser 

og mengder. Arbeidstimene blir også registrert her, og 

sendt inn til kontoret hver kveld for godkjenning. I frem-

tiden er det et stort utviklingspotensial i dette systemet. 

For gravemaskiner styres mye av jobben via GPS. 40 

av våre maskiner er i dag utstyrt med GPS, og med mer 

avanserte maskiner i framtiden vil alt bli stadig mer ef-

fektivt. Jobbene kan planlegges bedre før de settes i 

gang. Lyktestolper, kummer, kantstein osv – alt kan må-

les nøyaktig inn. 

En slik utvikling vil kreve sin mann eller kvinne. Det 

handler om medarbeidere som både kan kjøre en mas-

kin og som kan mer om teknologi. Allerede i dag ser 

Kjell Arild at jo yngre medarbeidere, desto mer naturlig 

er det for dem å bruke GPS og andre former for tekno-

logi. Æren for at det er slik, får blant annet dataspillene. 

– Er det slike medarbeidere vi ønsker i framtiden? 

– Å, jada. Men fundamentet for det vi gjør, vil alltid være 

kvalitetene i folkene: Solide, arbeidsomme og dyktige 

folk! 
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3 TS’er mener
Av Leif Emil Egeland

1. Hva synes du om firmaturen vi hadde til Mallorca kontra turene til Malaga?
2. Er dette den beste og mest sosiale måten å bruke velferdskassen på?

Kenneth Espedal
1. Turen til Mallorca va bare heilt topp. Kunne vore litt 

meir samla, va mange eg ikkje såg. Sikkert ikkje bare 

lett me så mange folk. Cattane på Mallorca hadde 

føtter, så eg likte meg selfølgelig bedre i Malaga der 

de har belte. Så det va någe så mangla.

2. Dette meine eg er den mest sosiale måten å bruka av 

velferdskassen på.

Reidar Bystøl
1. Turen vi hadde til Mallorca var kjempebra. ”Campen” 

vi bodde på var jo skreddersydd for oss TS-folk. God 
plass og fine rom. Her kunne en riktig slappe av og 
nyte sol og badeliv, både frivillig og ufrivillig bading. 
Turene til Malaga er jo litt mer storbyferie med flere 
muligheter for shopping og å gå på puber og restau-
ranter rett utenfor hotellet.

2. Jeg mener dette er en veldig god måte å bruke pen-
gene på. Mer sosialt enn denne turen får en det vel 
aldri, det var jo TS-folk overalt på hotell-området. Og 
så blir en mer sammensveiset etter en sånn tur. Det 
blir kanskje litt lenge mellom hver gang, men når vi 
først reiser så er vi skikkelig på tur. 

Svein Arne Lund
1. Turen til Mallorca var heilt suveren. Å sammenligna 

det med Malaga blir litt feil. Malaga er kjekt men me 
har jo vært der fleire ganger. Fine hotell, fine strender 
og kjekke småbyer. Men Mallorca var heilt topp. For 
eit flott hotell, nydeligt område med sjø og basseng, 
bare et steinkast fra hverandre! Som vanlig kjempe 
opplegg med middager, lunsj og konkurranser. Det 
blir ikkje lett og toppa dette. Fottur til Hettleberget 
holder liksom ikke.

2. Ja, det syntes me. Ei kjekk og oval helg med partne-
ren på første klasse. Det sosiale med arbeidskolleger 
og ikke minst deres partner. Dei som holder fortet 
heime fortjener og ein ”oppmuntring". Dette er mye 
bedre enn julabord hvert år. Plutselig blir en matfor-
giftet og husker ingen ting. Når det er fleire dagar så 
får ein alltid med seg noe.
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Fokus Trygg
Av Olav Silde

 Vi ser at det er hverdagen som er mest krevende i TS. 

Det er typisk i arbeid med de vanlige tingene at vi kom-

mer til skade. Hverdager er viktigst, nettopp fordi det er 

hverdager vi har flest av. Derfor var den gode praksis 

i hverdagen problemstillingen for kampanjen ”Fokus 

Trygg”. Kampanjen startet 14. juni og ble avsluttet i 

slutten av august. 

Bakgrunnen for kampanjen var en analyse av tilløp til 

ulykker i TS: Hendelser der det ikke oppsto skader, 

men der potensialet for alvorlige skader absolutt var til 

stede. 

Gjennom oppslag i våre brakker ble alle våre 500 an-

satte inviterte til å gi sine innspill om hva de gjør i løpet 

av en helt vanlig arbeidsdag for å ha en god og sik-

ker arbeidsdag. I løpet av kampanjeperioden ble 3 for-

skjellige arbeidslag premiert med pizzabord i lunsjen, 

som takk for godt arbeid med kampanjen. Onsdags-

runden™ svingte også innom temaet utallige ganger i 

løpet av kampanjeperioden.

De mange gode innspillene som kom inn under kam-

panjen er nå samlet og hengt opp som plakater i brak-

kene. De aller beste innspillene innarbeides nå i selska-

pets arbeidsrutiner.

Skal vi bli best i bransjen på HMS må vi ha alle med.

Takk for godt arbeid med kampanjen!

Olav får her gode innspill fra Glenn Time, prosjekt Sandved Vest.

Pizza og ”takketale” til gjengen i Hillevåg
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 Vi har startet arbeidet på det som etter fullført utbyg-

ging vil bli Norges største vindpark. Parken vil minst 

dekke strømbehovet til kommunene Austevoll, Tysnes, 

Fitjar, Stord og Bømlo med samlet innbyggertall på over 

45.000 mennesker. 

Midtfjellet Vindkraft er eid av Fitjar Kraftlag, Østfold 

Energi Vindkraft AS og Varder Boreas AS med hver sin 

lik andel. 

Den 5. september lastet vi maskiner og utstyr på båt og 

biler og reiste nordover til Fitjar, som ligger nord på øya 

Stord i Sunnhordland.

Vår oppdragsgiver er Reinertsen AS fra Trondheim, og 

kontrakten vår kan enkelt deles inn i følgende punkter; 

bygging av 27 km vei i flott fjellterreng fra 200 meter til 

450 meters høyde over havet, bekkelukkinger og stikk-

renner, kranoppstillingsplasser, møteplasser, graving for 

møllefundament og ca 30 km med kabelgrøfter. Med en 

byggetid på12 mnd har vi ikke mer tid enn nødvendig, 

det er derfor godt å ha Vidar, Gaute og Kenneth som 

ledere og lokomotiv der oppe. Disse karene vet hva det 

går i, og har en drivkraft og motivasjon som får alle til å 

være med og dra i samme retning. Det samme kan vi si 

om Kurt, som er knutepunktet for sprengningsgjengen. 

Flott innsats så langt!

I skrivende stund har vi vært på fjellet ca en mnd. og 

med et mannskap på 25 motiverte og dyktige maskin-

førere, håndmenn, dumperførere, lastebilsjåfører, bo-

reriggførere og skytebaser er vi kommet godt i gang 

med arbeidene. Med regn og vind nesten hver dag har 

det vært en tøff hverdag for håndfolk, skytebaser og 

boreriggførere, som ikke har en tett hytte å være inni. 

Vil benytte anledningen til å ”skryte” av folkene som er 

der oppe. Klarer vi å holde samme arbeidsglede og ar-

Våre anlegg

Vindmøllepark på 
Fitjarfjellet
Av Sigbjørn Tveiten

Anleggsutstyret ble fraktet med ferje og lastebiler til Fitjar tidlig om 
morgenen 5. september. Foto: Midtfjellet- vindkraft.no

En litt grå dag, men flott utsikt mot Fitjarøyene.
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beidsmoral som vises på fjellet i dag ut resten av pro-

sjektet, vil dette garantert bli en suksess.

”Brakkelivet” vekke fra kone/samboer og unger, erstat-

tet med 25 anleggsarbeidere, kan fort bli en utfordring. 

Med lange dager, og tett opptil hverandre hele døgnet, 

kan en fort komme i situasjoner der en ikke synes at alt 

er like kjekt. Det er derfor viktig at alle legger godviljen 

til og er tolerante overfor hverandre, slik at dagene blir 

så bra som mulig for alle. Vi vet alle at ikke alle dager 

er like!

Foreløpig føler jeg vi har fått dette godt til. Det er god 

lyd rundt bordet både til morgens, middag og kvelds. 

Vi har også allerede klart å feire 30-års dagen til Egil 

Årsland med kake. Dette slo så godt an at jeg har lovet 

kakefest på brakka til alle som fyller år mens vi er på 

Midtfjellet. 

En tøff vinter i møte? 

Med de to siste års vintrer i minne, og i en høyde på 

450 meter over havet, med nordvesten rett inn, vil vi 

garantert kunne få en kald og tøff vinter. I fjor lå det fra 

en halv til en meter snø i tre måneder på dette området. 

Vi må derfor være godt forberedt både med tanke på 

brøyting/strøing og ikke minst beskyttelse mot vær og 

vind. Gode klær vil bli et ”must” med tanke på at vi kan 

få effektive grader ned mot 20-25 minus. 

Mer info i tekst og bilder fra vindparken på Stord følger 

i neste nr. av TS-nytt.

Tilbakeføring av torv i vegkant. Her foregår lading av salve i vegtrasé.

Egil Årsland (t.v.) får kake på 30-års dagen. Transport av utstyr. Foto: Midtfjellet-vindkraft.no
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Pukkverk

Ny Sandvik 4000 stasjonær konknuser er nå i drift på 

Sviland. Denne i sammen med Sandvik siktestasjon 

som ble innkjøpt tidligere i år, gjør oss i stand til å ha 

en jevn produksjon av entreprenørvarer, samt tilslag til 

asfalt og betongproduksjon.

På Stord skal vi i gang med produksjon av pukk og grus 

til veiene i Midtfjellet Vindpark. Her skal det totalt pro-

duseres ca 50.000 tonn 0-300mm pukk og ca 40.000 

tonn grus. Erfaringer vi til nå har gjort med Warrior 2400 

sorteringverk, viser at matebelte av gummi har veldig 

begrenset levetid. Det er derfor bestilt inn ny lamellma-

ter for å tåle belastningen i innmatingen.

I Tananger har vasking av 0-8 støv foregått siden før 

ferien. Fraksjonene er 0-2 vasket, 2-5 mm singel og re-

sten går i grøftesingelen. Restproduktet som ikke kan 

brukes er ca 10 %. Det har i hele år vert god produksjon 

og utnyttelse av utstyret.

Fundamentering og brønnboring

Ny Nemek 510 og ny Atlas Copco 577 kompressor kom 

i drift like før ferien. Å gå opp en størrelse på kompres-

sor viser seg å være veldig gunstig ved boring av dype 

energibrønner.

På Aker sitt nybygg i Jåttåvågen er det nå bare få peler 

igjen. Her er det til sammen boret og montert ca 4.000 

meter med 150 mm stålkjerner. Dette er en av de stør-

ste fundamenteringsjobbene vi har hatt.

Inne i hall 7 for Schlumberger har vi også boret for og 

montert ca 300 meter med stålkjerner.

Ellers er det boret for KL-mastefundament på oppdrag 

for Kasper Strømme As og TT-Anlegg ved Nodeland 

jernbanestasjon like utenfor Kristiansand. 

Vi har nå ferdigstillet flere energibrønnparker, blant an-

net Hinna skole for Ragnar Svensen AS, Bergåstjern 

sykehjem for Finn Midbøe AS og Steingata 104 for 

Acenko As. Gjennomboring av 2 x 300 mm hull for 

Stavanger kommune fra Hundvåg ring og ut på -2 me-

ter i sjøen gikk også veldig greit.

Det har til tider vært stort press på disse riggene og 

operatørene har gjort en kjempejobb for å holde arbei-

det unna. Ordretilgangen utover høsten og vinteren er 

meget god.

Spunting

Med tettere bebyggelse og strengere krav til sikring av 

byggegroper, er markedet for spunt og forankring sta-

dig økende. For tiden er det i Jørpeland sentrum det 

spuntes for grøfter. En krevende jobb med mye eksiste-

rende kabler og rør som det må tas hensyn til.

Vårt spuntutstyr som monteres på Cat 330 gravemas-

kin, gir rask riggetid og god rekkevidde. Ellers er det 

til en hver tid spunt på lager, så oppdragene kan tas 

fortløpende. Det vil nå bli bygget opp en maskin til som 

kan bruke dette utstyret. 

Pukkverk
og fundamentering, brønnboring og spunting 
Av Jan Magne Fotland
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 En fantastisk sesong er snart over, litt tid før vinteren 
er i gang.

Gartneravdelingen har hatt fullt opp å gjøre helt siden 
snøen forsvant i vår. I sommer har det vært 38 gartnere 
i arbeid med små og større oppdrag.

Lange dager og korte frister er vår hverdag, men også 
i år har alle oppdrag blitt utført. Honnør til alle for fan-
tastisk godt arbeid. Ekstra honnør til Joar Ravndal og 
Eivind Bærheim med bestått fagprøve, gratulerer.

Om sommeren kanskje ikke har vært helt etter alles øn-
sker så har gjengen på skjøtsel hatt nok å gjøre, ukent-
lig plenklipping på store areal krever sitt.

Av anlegg som bør nevnes er belysningsprosjekt på 
Domkirkeplassen og Breiavannet. Et spennende opp-
drag med utfordrende oppgaver. Alltid kjekt med Stav-
anger kommune som byggherre.

I Hillevåg og på Kleppetunet har det blitt satt mange 
meter med kantstein og kvadratmeter med belegg, i til-
legg til planter og trær. God framdrift og nøyaktig arbeid 
har gitt flotte resultater.

Denne sesongen har vi også tatt noen totalprosjekt i 
større privathager, kjekt å kunne bruke av våre kunn-
skaper og ressurser også på dette området.

Til våren vil vi se resultatet av 13.000 krokusløk plantet i 
Hillevåg, i mellomtiden skal vi holde snøen borte både for 
Sola kommune, Forsvaret, stasjonsområder fra Egersund 
til Stavanger og alle våre andre kunder, og arbeid både på 
Konserthus, Breivigparken og ellers der gartnere trengs. 

Blir travelt og kjekt.

Anleggsgartner
Av Kjartan Lohne

Trefelling i Madlaleiren.

Stavanger kommunes illustrasjon av ferdig belysning på Domkirke-
plassen.
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Nyansatte presenterer seg selv

 Hei, mitt navn er Frank Skurve. Jeg er 36 år, gift og har 

2 barn på 7 og 4 år. Jeg begynte her hos TS for litt 

over syv år siden som sjåfør i krokbil. Før jeg begynte 

her hadde jeg kjørt langt i innland og utland. Det var litt 

uvant å bare kjøre lokalt, men med travle dager så gikk 

det veldig greit. Etter et par år i krokbil gikk jeg over i 

tippbil. Da overtok jeg bilen til Øyvind som gikk i fast 

kjøring for Norstone til Block Berge Bygg. Dette gjorde 

jeg i ca to år før jeg var tilbake i krokbil. 

Da jeg begynte i krokbil igjen ble jeg formann for krokbi-

lene da Kjell Arild hadde begynt på kontoret som mas-

kinkoordinator. Det har jeg vært siden. Det er en kjekk 

og travel jobb med mange og varierte utfordringer. Job-

ben har økt i omfang med tiden som har gått, og før fe-

rien ble det foreslått at jeg skulle begynne på kontoret.

Etter litt ombygging av kontorene kunne jeg flytte inn til 

Kjell Arild og Henrik i midten av september. Vi har fått et 

stort og trivelig kontor med glassvegger og greier. Her 

har vi det greit med en uformell tone og stor takhøyde. 

Min jobb på kontoret i tilegg til det jeg gjorde når jeg 

kjørte bil er å ha kontroll på og følge opp kjøre- og hvile-

tid, etterutdannelse av sjåfører og prøve å avlaste Hen-

rik og Kjell Arild med diverse oppgaver (som å hente 

kaffe og gå på kopirommet). 

Det er alltid spennende med nye utfordringer, så jeg ser 

med glede på fremtiden og nye oppgaver. I skrivende 

stund skinner solen her på Soma, så derfor ønsker jeg 

alle en fin høst og håper at solen som ikke var i sommer 

kommer i høst.

Hei. Jeg heter Espen Hyggen, er 26 år og bor på Helle-

land sammen med Kethlin. Flyttet tilbake til hjembygda, 

samtidig med at jeg begynte her i august i år. Jeg hadde 

da bodd 4 år i Oslo. 

Jeg er utdannet tømrer, men fant tidlig ut at jeg hadde 

ønske om å lære mer. Etter at fagbrev var bestått begyn-

te jeg på forkurs til ingeniørutdanning på universitetet i 

Stavanger. Så bar det videre med førstegangstjeneste 

før jeg begynte på byggingeniør på høgskolen i Oslo. 

Etter endt utdanning fikk jeg jobb i Oslo kommune. Her 

jobbet jeg 1 år som byggeleder for samferdselsprosjek-

ter før jeg flyttet hjem og var så heldig at jeg fikk jobb 

som HMS-K koordinator.

Fritiden min går med til ulike prosjekter. Er veldig glad i 

å holde på med ting både i hage og bolig. For øyeblik-

ket er det innvendig oppussing av nylig anskaffet bolig 

som er hovedsyssel, men jeg har også flere pågående 

prosjekter hos familie og venner. Jeg er ikke et sports-

menneske, men en tur i skog og mark med gode kame-

rater er ikke å forakte. 

Jeg føler fortsatt at jeg akkurat har begynt, men tiden 

går vist fortere enn man aner. Spesielt når man er i så 

godt selskap som her. Fra første dag har jeg følt meg 

velkommen av alltid smilende kollegaer. Det er en fryd 

å komme inn dørene til et morgenfriskt ”go måren” hver 

eneste dag. 

Jeg gleder meg til fortsettelsen, og ønsker alle enn 

flott høst.

Frank 
Skurve

Espen  
Hyggen
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For egen regning
Av Sigurd Stokka 

 Fredag 23. september – Trond Sandanger og Henryk 

Ochnik tar fagprøven som billakkerer. En milepæl  i fir-

maet er nådd! Begge karane bestod prøven med glans: 

Gratulerer!!  

Dette viser at beslutningen om å satse på egen lakkhall 

med topp utstyr betaler seg. Fra høsten 2009 valgte vi 

å skifte leverandør av lakk – inn kom Glasurit – en av 

dei store leverandørene innenfor billakk. I dette firmaet, 

som ikkje bare har et godt produkt å tilby, men i tillegg 

noen av dei største ressurspersonene innenfor fagom-

rådet lakk/lakkering. Resultatet lot ikkje vente på seg – 

me fekk akkurat det løftet me trengte på dette fagområ-

det. Med Odd Gytri fra Glasurit i spissen, tilførte dei oss 

ny kompetanse både innenfor lakk og lakkering. Ikkje 

minst hans rolle som mentor for Trond og karane har 

vært til stor nytte for oss. Odd har også en fortid i skule-

vesenet – lærer i faget billakkerer fra yrkesfaglig videre-

gående skule. Det var på hans oppfordring spørsmålet 

om fagbrev kom opp, samtidig som han sa seg villig 

til å ta seg av teoriundervisningen som førte fram mot 

fagbrevet. Må nevne Henryk spesielt – han kommer fra 

Polen. All undervisning, både muntlig og skriftlig, fore-

gikk på norsk – også til fagprøven – det står det respekt 

av! Gratulerer Odd, me er stolte av karane i lakkhallen!

Det er godt å ha Karsten med på laget. Med hans kom-

petanse og nettverk har verden blitt mindre for oss som 

til daglig steller med innkjøp av utstyr og reservedeler. 

Dette sammen med andre ting gjør oss bedre i stand til 

å møte alle utfordringene som ligger foran oss.

Komme ikkje utenom fotballen: Sandnes er på topp og 

Viking på vei oppover – det ser lyst ut.    

Henryk Ochnik til venstre, og lakkformann Trond Sandanger besto fagprøven i billakkeringsfaget 23. september 2011.
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 Han er 24 år, men har allerede rukket å innta et vik-

tig og sentralt verv i vernetjenesten i T Stangeland 

Maskin. Jørn Helliesen er selskapets nye hoved-

verneombud. Sammen med de ulike verneombude-

ne hos TS vil han sørge for et sterkt fokus på helse, 

miljø og sikkerhet. 

Vi treffer Jørn i brakkeriggen like ved det store vegpro-

sjektet i Hillevåg i Stavanger. Det er torsdag formiddag, 

og hver time i den travleste tiden av dagen passerer 

flere tusen kjøretøy nettopp her. Ingen tvil om at alle i 

området, både TS-gjengen og trafikantene, må ta hen-

syn til hverandre. Ved siden av jobben med å trekke i 

trådene på anlegget, er den nyvalgte HVO-en selvsagt 

opptatt av at alt er på G når det gjelder helse, miljø og 

sikkerhet. 

Her handler det om alt fra å være synlig overfor både 

kolleger og publikum, til å vurdere hver enkelt jobb, li-

ten eller stor, for å sikre at alt gjøres slik det skal. Og 

som HVO må ikke minst han selv gå foran som et godt 

eksempel.

Godt nettverk

– Kjekt å ta på seg vervet som HVO? 

– Jada. Det var det. Jeg ble spurt. Og kan jeg gjøre en 

jobb for arbeidsmiljøet, gjør jeg det gjerne, sier han, litt 

beskjedent. 

Sannheten er at Jørn både er en dyktig og god kollega 

som mange ønsket som HVO. Han har lett for å komme 

i kontakt med folk, og kjenner de fleste rundt omkring 

på arbeidsplassene. Dessuten har han en god dialog 

med TS-ledelsen. Det er viktig for en HVO. 

34

På pinne for arbeidsmiljøet 
Av Morten Helliesen

Klar til innsats for vernetjenesten: Jørn Helliesen.
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– En skadefri arbeidsdag og god HMS-statistikk er det 

kanskje viktigste konkurransefortrinnet TS har når vi 

skal ut og sikre oss nye jobber. Bedriften har de siste 

årene satset sterkt på HMS-tiltak, og det gir resultater. 

I dag tror jeg de aller fleste ansatte er veldig opptatt av 

dette. Likevel må vi hele tiden minne folk på tiltak som 

gjør jobben deres sikrere, og selvsagt også sjekke at de 

etterlever reglene på arbeidsplassen, sier Jørn. 

Det er arbeidsmiljøloven som stiller krav til verneom-

bud og hovedverneombud i en bedrift. En av HVO-ens 

viktigste oppgaver er å samordne verneombudenes 

arbeid. Slik sett både skal og må Jørn ha rimelig god 

oversikt over arbeidet som foregår på de ulike TS-an-

leggene. 

Lett å komme i kontakt

Som HVO er han opptatt av at hans kanskje viktigste 

jobb blir å være et bindeledd mellom ansatte og be-

driftsledelse. Skulle en kollega ha noe han eller hun er 

opptatt av, ønsker Jørn å bli kontaktet dersom han kan 

hjelpe. For det formålet er det også opprettet en elek-

tronisk postkasse på intranettet alle er velkomne til å 

bruke. Passer ikke det, er det ikke verre enn at man 

kontakter et verneombud på anlegget. For de er både 

mange og dyktige, og de er klar til innsats. 

– Det er viktig med en god og åpen dialog. Heldigvis 

er også ledelsen opptatt av det. Så grunnlaget er det 

beste. Det er likevel opp til den enkelte ansatte hvordan 

man hver dag etterlever alt det vi har lært om det å job-

be sikkert. Vi kan aldri bli gode nok på dette arbeidet. Vi 

skal videre, sier Jørn Helliesen. 

Det ble lagseier til TS i det 105 km lange sykkelrittet fra Sirdal til Bryne – Modenarittet. Bak fra venstre Per Svendsen, Per Olav Roos og Jan 
Magne Fotland. Fremst med pokalen, Terje Tunheim (t.v.) og Norodd Storlid. Foto: Marthon Digernes.

Brillefin seier til TS-gutta i Modenarittet!
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Så er det vår tur – N.C. Kristiansand til å fortelle litt om 

oss her på Sørlandet.

1. august 2001 ble Nygaard Kran AS oppkjøpt av Stan-

geland Kran, TT Anlegg og Monan Kran. Nygaard Kran 

AS var den første i gruppa til å bytte navn til Nordic 

Crane Kristiansand, dette skjedde i mai 2010.

Vi flyttet inn i nye lokaler med eget verksted, vaskehall 

og kontorer 1. januar 2010. Eiere av dette nybygget er 

Stangeland og TT Anlegg. Pr. i dag er vi tre ansatte på 

kontoret. Tove Knutsen tar seg av fakturering/lønn ++ 

og Jostein Uleberg tar seg av HMS og er ute i felten 

og ser på jobber. Sammen tar vi oss av kundene på en 

god måte.

Kranparken består av 11 mobilkraner fra 200 T og ned-

over. Bilparken består av 4 semier og 1 kranbil.

For tiden er det godt med arbeid, som montering av 

elementer, montering av kraner for National Oilwell Var-

co, transport av Formkasser for Vestas og utbygging på 

X-strata, i tillegg til løft av båter på land og taxikjøring.

Bilene blir brukt til transport av motvekter, element-

kjøring, spesialtransport, i tillegg til andre forespørsler.

Vårt motto er at vi skal begeistre kunder og ansatte og 

tjene penger. For å få dette til må vi være: ”ALLTID PÅ 

PLASS” – et meget godt slagord som klinger godt i Sør-

landske ører.

På bildet ser vi montering av hovedbom til kran med 

vekt på 140 t og en totalvekt på ca 350 t, og monterin-

gen skjer på National Oilwell Varco sitt anlegg i Søgne. 

Her kan vi se at samarbeid fungerer i praksis.

Nordic Crane 
Kristiansand
Av Bjørn Reidar Isaksen, daglig leder
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 Etter 14 måneders arbeid er største delen av den nye 

veien gjennom Hillevåg på det nærmeste ferdig. De to 

midterste kjørefeltene er kollektivfelt, mens den øvrige 

trafikken har en kjørebane på hver side av dette.

Fortau og midtrabatter samt gatelys og støyskjermer 

er på plass, og det ser riktig så fint ut. Gartneravde-

lingen vår med Bjørn Egil Kvinnesland & Co. har gjort 

en formidabel jobb med setting av 7.500 m med granitt 

kantstein og platekantstein, og flere grønne innslag og 

pynting rundt veianlegget er under utførelse. 

Og under asfalten er alt av vann- og avløpsledninger 

blitt skiftet ut med nye anlegg. Her er Stavanger kom-

mune oppdragsgiver. 

Ved hjelp av vår gode samarbeidspartner NCC Con-

struction har vi også bygget 4 nye fotgjengerundergan-

ger og snart er også to nye rundkjøringer på plass.

Trafikkhåndteringen har vært det mest krevende for 

gjennomføringen, og våre dyktige medarbeidere med 

Asle Granberg og Jørn Helliesen i spissen har løst dette 

på en svært god måte. Både myke og ”harde” trafikan-

ter har tålmodig funnet veien gjennom anleggsområdet 

og forbi våre anleggsmaskiner uten særlige konflikter. 

Det står imidlertid ennå igjen en del arbeider i hver ende 

av prosjektet, som bl.a. bildet tatt mot Skjæringen vi-

ser. Men planen er å være ferdige ved utgangen av no-

vember måned. Det kan imidlertid bli en utfordring med 

asfaltarbeidene dersom kong vinter slår til like nådeløst 

som i fjor. Men vi er foreløpig optimistiske i så måte.

Og om ikke lenge skal vi i gang med neste etappe av 

kollektivfeltet, med en 400 m lang strekning gjennom 

”Skjæringen” -mellom Sjøhagen og Zetlitzveien – bl.a. 

med en 120 m lang og 20 m bred betongkulvert som 

trafikken skal gå gjennom. Vi har nylig skrevet kontrakt 

med Statens Vegvesen for dette prosjektet. 

Våre anlegg

Fv44 Kollektivfelt 
Hillevåg
Av Sverre Nergaard

Foto: Leif Emil Egeland
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 Livet går videre her hos T Stangeland Maskin et-

ter hendelsen i sommer. Hos bergavdelingen er det 

lenge siden vi har hatt så mye å gjøre som nå. Det 

er stor aktivitet på Midtfjellet på Stord, tre borerigger 

på NorStone Tau og flere byggeprosjekt i regionen. I 

skrivende stund har vi 21 borerigger i drift.

Første dag etter ferien hadde vi en stygg hendelse i 

bergavdelingen. En bergsprenger fikk steinsprut på 

seg og ble stygt skadet. Det ser heldigvis ut til at det 

går bra med ham, men dette må vi lære av. Videre 

satsing på HMS i bergav-

delingen, og i T Stange-

land Maskin for øvrig, må 

fortsette.

Presenterer her en liten 

bildekavalkade fra vårt 

arbeid på Midtfjellet vind-

park. Alle bilder er hentet 

fra Midtfjellet-vindkraft.no

Nytt fra bergavdelingen
Av Åsmund Bjerga

Boreriggingeniør Tom Inge Auestad.

Asle Larsen (foran) og Vidar Kråkenes i godt driv.

”Nøgde arbeidarar på veg ned frå Midtfjellet etter endt arbeidsveke”, 
skriver Midtfjellet-vindkraft.no om dette bildet. Det er Hans Jacob Ny-
gaard (t.v.) og Kurt Egil Lura som her viser ekte arbeidsglede på Stord
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Nytt fra 
Stikningsavdelingen
Av Svenn Rune Systad

Får vi snart alle vår egen GPS?
I privatmarkedet har tilgangen til navigasjon med digi-
tale kart og GPS blitt allemannseie. Mange har tilgang 
til dette verktøyet i bilen, båten, på mobilen, eller for 
jakt, sport og andre friluftsaktiviteter. Utstyret er de siste 
årene blitt mye enklere å bruke, har en nøyaktighet på 
4-5 m, og koster kun et par tusen kroner. 

I det profesjonelle markedet blir utstyret også enklere 
og bedre. Til våre formål må nøyaktigheten være ca 100 
ganger bedre, altså 4-5 cm, og prisen er da også tilsva-
rende høy. Når prisen blir mer ”riktig” tror jeg vi får se 
dette utstyret på anleggene, på samme måte som det i 
dag er lasere for høyde- og fallmålinger. Ivar Handeland 
og Kjell Ove Helleland, begge driftsledere, har hatt GPS 
på sine anlegg. Spesielt på bolig-prosjekter med behov 
for daglig utstikning og mye innmåling har det vist seg 
å være spesielt nyttig.

Erfaringene etter 3 år med trykkprøving er veldig gode. 
Rune, Arild og Norodd ordner opp i det meste i gamle 
og nye kummer og ledningstraseer. I avdelingen kom-
mer denne kunnskapen og informasjonen godt til nytte 
igjen når sluttdokumentasjonen og kumkort skal utar-
beides. 

Eivind Knobel Eikeland, som har vært hos oss i 5 år, har 
valgt å slutte. Han starter i ny jobb i Staten vegvesen. 
Han har vært på flere store og spennende prosjekter 
som LNG i Risavika, E39 Helleland og Sørbø Hove. Vi i 
avdelingen vil takke Eivind Knobel for innsatsen og øn-
sker ham lykke til videre! 

Kristjan Eiriksson (49) er ansatt som ny stikningsinge-
niør. Han har lang erfaring fra Island og Norge som mas-
kinfører og landmåler, og har allerede vist at han blir en 
fin tilvekst til avdelingen. 

Med mange store vei- og boligprosjekter fremover er 
det ikke tvil om at vi går vi en travel vinter i møte. 

Stikningsavdelingen slapper av i solen på Brimse. Fra v. Arild Wiik, Reidar Bystøl, Rune Reiersen, Geir Birkeland, 
Per Selvik, Jarle Øvrevik, Petter Storhaug, Eivind Knobel Eikeland, Rune Åsnes og Norodd Storlid (bak grillen).

Før anleggsstart. Geir stikker ut veier til vindparken på Stord.

Nytt fra bergavdelingen
Av Åsmund Bjerga



Tur til 

Bakken Gard
søndag 14. august
Av Kjellaug Stokka

Søndag 14. august var jeg så heldig å få bli med på 

årets høydepunkt, fottur i TS’regi med Leif i spissen.

Tok hurtigbåt fra Stavanger, innom Oanes og hentet re-

sten av turfølget, 44 glade og spreke TS’er var med. 

Videre innover Lysefjorden til Bratteli kai for avstigning. 

Her startet selve gåturen. Oppover fjellsiden, med lo-

kale guider, Leif og Elise Ingvaldstad i følget. Her var 

3 bebodde gårder som ble fraflyttet for ca 40 år siden. 

Det var Øvre- Midtre- og Nedre Bratteli. Barnekullene 

var store og det sies i historien at her bandt de ungene 

fast, for å ha kontroll på dem i de bratte bakkene!

Videre oppover forbi noen hytter og med stopp på en 

flott raste/utsiktsplass. Her ble det en kaffistopp og 

nyte synet av den vakre, ville naturen, innover og utover 

Lysefjorden. Etter ca 1,5 time kom vi til Bakken Gard, 

Pilt Olas rike, lettere svette etter en god oppstigning. 

Temperaturen var flott med fønvind i håret, pluss noen 

regndråper, men bare forfriskende.

Bålet ble fyrt opp og pølser, både mørke og lyse, ble 

servert i lomper og brød. Nykokt kaffi fikk vi også, alt 

smakte fortreffelig.

Bernt Egil Endresen, tilsynsmann, fortalte historier og 

om forholdene på Bakken Gard. De første som kom her 

bodde i en hidler under fjellet gjennom to vintrer og med 

to små barn! Elise Ingvaldstad, som hadde en bestemor 

som var fødd og oppvokst her, fortalte også historier 

sammen med Leif. Kjekt å høre hvordan folk bodde og 

hadde det, og det er faktisk ikke så lenge siden. 

Søskenparet Gjertrud og Johannes Bakken bodde her 

hele livet, og var de siste fastboende, flyttet for ca 40 år 

siden. De testamenterte Bakken Gard samt mye utmark 

til Forsand Kommune. De driver stedet sammen med 

Stavanger Turistforening. Den inngår også som en del 

av løypen ”Lysefjorden rundt”.

Fullle mager og fulle av inntrykk gikk turen på fin sti 

bratt nedover til Bakken kai, hvor båten hentet oss for 

retur til Stavanger.

Jeg oppfordrer mange flere til å bli med på disse fot-

turene! De er ikke krevende verken fysisk eller psykisk, 

veldigt sosialt!

Takk for turen Leif, og til alle dere andre!
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Tur til 

Bakken Gard
søndag 14. august
Av Kjellaug Stokka

Vi er her engasjert av Per Steinar Lothe for å opparbei-

de nytt industriområde. Arbeidene består av å etablere 

interne veier, opparbeidelse av Va-anlegg, etablere ka-

belanlegg og klargjøre tomteområder. 

Kontraktssum for første del av anlegget er i størrelses-

orden 25 millioner. Dette vil gi 143 daa med nærings-

tomter.

Vår driftsleder på anlegget er Stein Arild Hansen som i 

samarbeid med engasjerte og dyktige fagfolk effektivt 

drifter anlegget. 

Halvparten av området består av myr og jordmasser, 

resten er fjell og sams masse. Vi har i disse dager trans-

portert bort ca 120.000 m3 med jord/myrmasser og er-

stattet dette med sams og fjellmasse. Dette betyr at vi 

til nå har kjørt vekk 6.000 lastebillass m/henger med 

myr, og flyttet tilsvarende mengde med fjell og sams 

på dumper internt. Til å laste dette har vi hatt en Cat 

365 på 70 tonn som Kenneth Espedal kjører, mens in-

terntransporten har foregått med dumper Cat 740 og 

Volvo A 40.

Til nå er det sprengt ca 40.000 m3 med fjell. Det skal to-

talt sprenges et par hundretusen m3, men vi skal i første 

omgang ta ut det som vi trenger på industriområdet.

Det gjenstår ennå ca 20 000 m3 som skal masseutskif-

tes. Dette blir utført i løpet av 2-3 uker. Etterpå skal vi 

legge grøfter og bygge over en kilometer med nye veier, 

dette er arbeider som vil pågå gjennom vinteren og som 

er godt vinterarbeid.

Våre anlegg

Kverneland 
Næringspark
Av Per Svendsen

Kverneland Næringspark – ”Norges mest effektive næringspark”. 
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Vi leser i avisene om mørke skyer i finansmarkedet, og 

en uro i middelhavsregionen. Samtidig er vi mer enn tra-

velt opptatt i mange prosjekter. På Jæren er det meget 

stor aktivitet i næringslivet, og vi har meget lav arbeids-

ledighet. Nylig ble det funnet en ny enormt stor oljefore-

komst utenfor stuedøra. Det er i det hele tatt vanskelig 

å se for seg en krise komme til Jæren.

Byggestatistikken for de siste 10 årene er klinkende 

klar: Det bygges mer i Rogaland enn i noe annet fylke i 

Norge. De 8 sentrale Jærkommunene står alene for en 

større byggeaktivitet enn noe annet fylke her i landet! 

Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Klepp, Gjesdal, 

Time og Hå bygger til sammen mer enn Oslo, mer enn 

Akershus og mer enn Bergen! 

Det er mer å lese i avisa: Diesel er fy. For få år siden 

var diesel bra, men nå er myndighetene ”plutselig” blitt 

klar over at NOX fra dieselmotoreksos ødelegger lufta 

i byer og tettsteder, og er årsaken til luftveislidelser i 

befolkningen. Nasjonale avgifter på dieselbiltrafikken 

vurderes. Det er allerede innført NOX-avgift på store 

dieselmaskiner, framdriftsmaskiner på mer enn 750 kW, 

de som vi finner i skip. Og lastebilnæringen kjenner de 

internasjonale EURO 5, og EURO 6-kravene. Nye for-

brenningsmotorer blir renere. 

Miljøtenkning er respekt for ressurser, og blir ofte be-

skrevet med tre bokstaver: RRR: Reduce, reuse, recy-

cle. På jærsk blir dette:

•	 Redusere

•	 Bruke om igjen

•	 Sende til gjenvinning

I T Stangeland Maskin AS skal vi ikke påstå at vi fram 

til i dag alltid har prioritert miljøspørsmål høyest av alt. 

Men vi har hatt svært stor fokus på økonomi. Og å tenke 

miljø er god økonomi. Dette er vårt troverdige ståsted 

for å bli mer bevisste i miljøspørsmål, -dvs bli flinkere i 

miljøtenkning. Og vi er på god vei: Vi har en topp mo-

derne gjenvinningsstasjon på Soma, der vi sorterer alt 

vårt avfall. Vi har avfallssortering ute på anleggene, vi 

har nye biler og nye maskiner med ”rene” motorer. 

Vi skal bli best i bransjen på HMS har vi sagt, og vi 

gjentar dette så ofte vi kan. For vi mener det! I dette 

viktige målet inngår også at vi skal få bransjens beste 

”miljøprofil”! Vi kan begynne med den første av de 3 

R-ene: Redusere. Vi gleder oss til mange år med fort-

satt stor byggeaktivitet på Jæren. Det er mange, mange 

lass som skal flyttes, og i fjor brukte våre maskiner og 

biler 8 millioner liter diesel! Vi er storforbrukere av fossilt 

brensel – på ett år bruker vi like mye diesel som 15000 

moderne diesel personbiler. 

Når vi fornyer maskinparken vår og bilparken, ser vi at 

vi får gjort vesentlig mye mer arbeid pr. liter diesel. De 

nye gravemaskinene og lastebilene er gjerrigere enn de 

som er 6-8 år gamle, og de farlige utslippene går ned. 

Siste generasjons dieselmotorer har redusert NOX-ut-

slippene med 75 % (fra EURO 5 til EURO 6), og forbru-

ket er samtidig redusert med nærmere 50 % for mange 

av motorene. Forbruk av diesel og utslipp av NOX er to 

viktige ”flagg”-områder, og i tiden framover skal kunder 

og leverandører ser at vi mener alvor på mange områ-

der som angår miljø!

Nå tenker vi også på 
miljøet!
Av Gunnar Skogesal
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I vår bransje reflekterer man lite over prosjekter 

som er ferdigstilt. Som regel blir det en diskusjon 

om hvorfor man tjente eller tapte penger, og om for-

holdet til kontraktspartneren var av det gode eller 

dårlige slaget.

Nå er Baker-jobben ferdigstilt, og vi konsentrerer 

oss om nye oppgaver. Hva var egentlig spesielt med 

denne jobben?

1. Traff en haug med gamle kjente i ny uniform. Backe 

Bygg med Sven Christian, Svein Kåre og hele bøttebal-

letten på byggeplass er et kapittel for seg, som egent-

lig trenger en egen artikkel i dette bladet. Kurt Inge og 

undertegnede har opplevd et knirkefritt samarbeid. Det 

er ikke verst å klare av ungdommen, med to eldre (?) og 

stae (?) herremenn!

2. Har vi tjent penger? Ja! Hadde vi lyst å tjene ”ennå 

någe te”? Ja! Og det er slik det skal være. Vi må alltid 

strekke oss etter bedre inntjening, men i samarbeidets 

ånd med vår kontraktspartner.

3. Dette har vært et prosjekt som har utviklet seg over år 

med flere kontrakter. To nye kontorbygg og et nytt verk-

stedbygg med tilhørende parkeringsplasser, lager- og 

grøntområder. Samt flytting av eksisterende rundkjøring 

og nytt venstresvingfelt i Kontinentalveien. Vi har også 

utvidet eksisterende yard mot vest og laget en ny ad-

komstvei på vestsiden av eiendommen. 

4. Det som skal fremheves mest er våre folks evne til å 

ta i et tak når det gjelder. Dette har vært et prosjekt med 

en meget stor egenomsetning, noe som har medført en 

stor aktivitet med egne ansatte. Takk for en kjempeinn-

sats og godt utført arbeid.

5. Takk Svein Kåre for alltid å ha smilet på lur uansett 

situasjon.

Gratulerer til Backe Bygg og alle impliserte for et 

kvalitetsmessig godt prosjekt, levert rettidig og med 

sunn økonomi for alle parter!

Våre anlegg

Baker-prosjektet
Av Bjørn Solvig
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Tradisjonen tro ble vi også i år invitert av Ahlsell og deres 

leverandører til leirdueskyting ved Rogaland Jegerklubb 

sine fasiliteter på Skurve. Dette er blitt en årlig seanse 

som vi setter stor pris på. I en travel hverdag stilte vi ca 

20 stk. fra Stangeland Maskin, samt en god gjeng fra 

Ahlsell og leverandører. 

Vi ble delt i tre lag. Først en runde med 6 prøveskudd 

hver og så tok ”alvoret” til.

Etter innledende runde var det seks personer som had-

de utmerket seg med 9 og 10 treff: 

Ole J. Johansen, Rune Reiersen, Terje Tunheim, Jan 

Magne Fotland, Eivind Eikeland og Rune Skårland. Dis-

se gikk til finalerunden. Her fikk alle fem ”dobbeltskudd”. 

Denne gjengen har et skarpt konkurranseinstinkt – det 

ble Rune Reiersen som til slutt beholdt roen, klarte 4 

treff og vant. Terje Tunheim og Rune Skårland delte 2. 

plassen med 3 treff hver.

Etter skytingen gikk vi inn og fikk nydelig grill-mat med 

godt tilbehør og drikke. God drøs og fin stemning rundt 

bordet. 

Premieutdelingen stod Morten Østebø for, med kåring 

av Rune Reiersen som skytterkonge. Han fikk dermed 

sitt første napp i pokalen. Alle tre vinnerne fikk flotte pre-

mier. 

Vi takker nok en gang Morten og følget for en flott 

kveld!

TS Open
Av Linda Øie

Terje lytter til gode råd mens han lader.

Ragnhild ”Krutrøyk”Stangeland.

Ole Johan Mæland et topp konsentrert.

Tor Bjørn Helland fører regnskap.
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 I denne utgaven av TS-nytt skal jeg fortelle litt om utom-

husarbeidene ifm. nytt konserthus i Stavanger. Bygg-

herren er Nytt konserthus i Stavanger IKS, hvor Arve 

Madland er prosjektleder. Lars Egil Borsheim fra Pyra-

mide er byggherrens byggeleder. Kontrakten er på ca 

60 millioner, og er en hovedentreprise. Arbeidene star-

tet 1. september, og skal ferdigstilles i mai 2012. 

Arbeidene skal hovedsakelig utføres i betong med inn-

slag av granitt. For betongarbeidene har vi Skanska som 

underentreprenør, og her er det Einar Sørensen som er 

anleggsleder. Belysningsanlegget er også en stor del av 

kontrakten, og her er det Bravida som er underentre-

prenør med Geir Ove Andersen som anleggsleder. 

Store deler av det eksisterende parkeringshuset skal 

dekkes med overflater av betong, granitt og grøntan-

legg i flere ulike nivåer. Til dette er det behov for ca 

2.500 m3 betong, men pga. lastbegrensning over par-

keringshuset blir det benyttet lettere materialer til opp-

bygning. Det skal leveres ca 2.500 m3 granulert skum-

glass, og opptil 3.500 m3 EPS plater. I enkelte tilfeller 

vil oppbygningen med EPS/skumglass bli nærmere 6 

meter høy, før betongkonstruksjoner kan støpes.

Utomhusarbeidene inkluderer også en oppgradering av 

det tilstøtende veinettet. Nedre Strandgate, Uelands-

gate og Sandvigå. I tillegg skal det opparbeides en ny 

gate – Konserthusgata. Gang- og sykkelveier vil bestå 

av granitt.

Det stilles høye kvalitetskrav til endelige overflater. Be-

tongkonstruksjoner skal fremstå uten synlige støpe-

skjøter mellom planlagte fuger. Granitt blir produsert 

etter målsatte produksjonstegninger, og gir høye krav 

til plassering av konstruksjoner og til legging av gra-

nittsteinen.

Avslutningsvis vil jeg ønske Truls Hauge velkommen 

som byggeleder til dette prosjektet. I tillegg vil Bernt 

Moen være formann, og ta seg av det driftsmessige på 

prosjektet. 

Våre anlegg

Nytt konserthus i 
Stavanger
Av Tony Helles
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Støp av plantekasser på Haugen.

Overvannsgrøft fra Konserthusgata mot Uelandsgata (på bildet – 
Samel Hegerland og Bernt Moen).

Utlegging granulert skumglass/EPS (på bildet – Truls Hauge, Bernt 
Moen, Rolf Tomsa, og Steffen Braun).
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 Første helgen i september dro nær 500 TS`er på lang-

weekendtur til Mallorca. Tre charterfly måtte til for å 

frakte gruppen de vel 3 timene til Mallorca. Her tok vi 

inn på et 5 stjerners hotell hvor det meste lå til rette for 

et fantastisk opphold.

Hvert 3. år tar Olav med seg gjengen og drar på tur 

til sydligere breddegrader. Denne gang falt valget på 

vakre Mallorca og byen Porto Petro på sør-øst kysten. 

Selve hotellområdet var på 140 mål og vi okkuperte 250 

av hotellets 320 hotellrom. Mange benyttet seg av de 

mange sportstilbudene som f.eks, sykler, tennis, golf, 

kajakk, treningsstudio mm.

Små golfbiler kjørte shuttle på området og fraktet folk 

greit rundt omkring. Det var to små sandstrender og tre 

svømmebasseng, så her fikk alle anledning til forfris-

kende bad.

Første kveld spiste vi middag i en restaurert stall. Her 

ble vi møtt av lokale musikere/dansere som gav oss 

smakebiter av lokal kultur. Ganen ble varmet opp med 

spennende tapasretter og lokal drikke. Stemningen 

var upåklagelig og vår eminente toastmaster Henning 

Vistnes loste folket gjennom 2 retters, korte taler og 

underholdning fra 3 friske damer. Temperaturen var 

fantastisk, så resten av kvelden ble tilbrakt under åpen 

himmel i den flotte hagen.

Lørdag var det klart for aktivitetsdag på stranden. 

Sandstrand, gressplen, grillhus og basseng dannet en 

flott ramme rundt konkurransene. Fantastisk innsats 

Mallorca
Av Reidun Osgjelten
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blant de 6 laga som konkurrerte i kajakkstafetten. Der-

etter var det åpen hesteskokast -konkurranse. Soleklar 

vinner av konkurransen ble Kent Erik Matland. Til slutt 

var det den tradisjonelle volleyballturneringen, hvor 4 

lag gjør opp hvem som er best. Solide forberedelser fra 

laglederne bidrar til at dette er en fargerik opplevelse. Vi 

fikk også tid til fantastisk lunsj buffet i grillhuset.

Lørdag kveld var planen å spise festmiddag utendørs 

på hotellets område, men værmeldingen sa lyn/torden 

og veldig mye regn. Av den grunn ble arrangementet 

flyttet innendørs uten at det la noen demper på stem-

ningen. Alle 500 hadde fulgt oppfordringen og kledd 

seg i hvitt. Fantastisk stilig og stemningsfullt. God mat 

og drikke bidro også til at vi fikk en festaften med god 

stemning til langt uti de små timer.

Til slutt vil vi gjerne rette en ekstra takk til vår alltid like 

velformulerte og godt forberedte toastmaster Henning. 

Og ikke minst en kjempestor takk for turen til Olav og 

Gaute, samt alle positive og glade reisende. Vel blåst, vi 

har mange lyse minner å ta med oss inn i høstmørket.
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Barnas side
Vi oppfordrer alle små (og litt store) barn til å 
sende inn tegninger til TS-nytt.

Jacob Olufsen Berge:
Eg må jo visa den tøffe arbeidsdressen min, hadde den 

på meg i går da vi sjekket at alt var ok med bossbi-

len i gata vår. Dressen er slik som arbeismennene har 

på seg, har fått den av morfaren min, som er en ekte 

arbeismann. Når den store bossbilen er på Einarholen 

på Tasta er det eg som er sjefen i gata. Morfaren min 

kjenne mange som jobbe sjå TS og gravemaskin er det 

tøffeste eg vet om.

Hilsen Jacob Olufsen Berge 1 og et halvt år. 

(Sendt inn av Alf Sigmund Olufsen)

Barnebarn – Mathias Severson – på opplæring i Kongeparken. Hilsen Oddvar Kvia.

Denne gang er det barnebarn av Leif som har sendt oss flotte tegninger til Barnas side. Karen på 8 år (tegningen 

til venstre) og Leif Andreas på 7.
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Takk for oppmerksomheten

Tusen takk for 
oppmerksomheten 
i anledning Thea sin 
fødsel.

Hilsen Thea, Gro & 
Kjell Morten.

Tusen takk for gaven 
vi fikk da Tuva ble 
født.
Hilsen Tore og Lise.

Takk for oppmerksomhet og blomster i anledning at 

jeg gikk over i pensjonistenes rekker. Vil også takke 

kollegaer og ledelse for en veldig utfordrende, kjekk og 

interessant arbeidsplass!

Hilsen Arnfinn Egeland

Takk for oppmerksomheten i anledning 

min 60-års dag.

Hilsen Jan Kåre Sola.

Tusen takk for 

gavekortet vi fikk til 

bryllupet vårt den 

27.06.11!

Gunn Mirjam & 

Magne Romarheim

Hjertelig takk for 

blomstene i anledning 

min mors bortgang

Ole Reidar med 

familie

Takk for blomsten vi 

fikk på sjukehuset 

når Maren ble født 

1. april 2011. 

Hilsen Glenn 

Gramstad og Sofie.

Takk for all deltakelse 

og omtanke ved  

Sverres/fars bortgang

Geir, Egil og Edith

Takk for all deltakelse 

og omtanke ved  

Trygves/fars bortgang

Reidun

Tusen takk for 

oppmerksomheten 

vi fikk da Regine ble 

født 3. august!

Hilsen Regine, Gøril 

og Ronny Stokland.
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 Mange spør og lurer på hva med TS Museet nå etter 

Trygves tragiske bortgang. Da kan vi bare opplyse at 

museet vil leve videre i beste velgående og fortsatt ta 

vare på historien til gamle traktorer, biler og motorsykler.

Museet vil bli ivaretatt i beste TS ånd av Olav og Tommy. 

Museumsbygget har nå vært gjennom en større renova-

sjon og står klar til å ta imot nye besøk. Olav har også 

flyttet opp alle sine motorsykler og mopeder, som han har 

hatt nede på garden sin på Nedre Hedland. Det er blitt en 

utrolig flott samling av gamle biler, traktorer, motorsykler 

m.m. Den gamle gode ”jærsliteren” brøyten er selvsagt 

fortsatt på plass, og symboliserer noe av TS historien.

Trygves kontor på Soma (inventaret) har fått plass oppe 

i andre etasje på museet, og står der slik vi kjenner det 

(veldig bra).

TS Museet 
Av Leif Emil Egeland



51

Har du lyst å avlegge TS Museet et besøk er det bare 

å stikke innom på dagtid: Det er åpent fra 9-16 hver 

dag. Utover dette kan du ta kontakt med kontoret på 

Soma, Olav eller Tommy. TS Museet har vært og er en 

flott møteplass, for oss alle med interesse for gamle to- 

og firehjulinger. Det oppfordres også til å levere gamle 

TS-artikler av alle slag (klær, reklameartikler osv.) til TS 

museet. Ta kontakt med Tommy.



Dagens blinkskudd
Vi oppfordrer våre lesere til å sende inn bilder til denne spalten.  
Bilder som blir brukt i TS-nytt premieres.
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Vi har denne gang plukket ut to bilder av Arvid Undheim, fra Grønlandsturen med Lura fotlag. Sirkoskyen satte seg 
nedpå ei fjellhylle ved fjorden, og den levende isbreen som ”kalvet” med jevne mellomrom var et syn!

Denne grønlandske 
villsauen trivdes i krattet.
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Dagens bilde
Hvor er bildet tatt denne gangen?

Send inn ditt forslag til kontoret/evt.  
e-post: leif.emil.egeland@tsmaskin.no

Vi trekker ut flotte premier til  
3 stk. med rett svar.
Premiene hentes på kontoret til Leif. 
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Selv om bildet i forrige TS-nytt var ”langt bortenifra” var 

det flere som visste at bildet var tatt av Låtefossen i 

Odda kommune.

Ole Bjarne Rege (Brødrene Dahl AS) var blant dem som 

hadde riktig svar, og han gir oss også følgende opplys-

ninger om fossen:

Låtefoss har en fallhøyde på 165 meter. Det spesielle 

er de to løpene som renner sammen nede ved stein-

hvelvbrua fra 1859, hvor RV13 går i dag. Fossen har sitt 

utspring fra Låtevatnet som har to overløp, derfor de to 

løpene i fossen.

Låtefossen ligger ca 1 mil sør for Odda. På 1800- tallet 

besøkte mange engelske og tyske turister Odda, og 

Låtefoss var et yndet reisemål for dem. De ble fraktet 

opp til fossen med hest og kjerre. Fossen er vernet og 

har jevn vannføring hele året. Låtefoss er en av Norges 

meste besøkte naturbaserte turistattraksjoner. 

Vi har reist mye den vegen og stopper ofte ved fossen.

Men vennlig hilsen

Ole Bjarne Rege

Vinnerne som ble trukket ut denne gang er:

Daniel A. Øvstebø

Tom Rud

Ole Bjarne Rege
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 For vel et år siden på turlaget sin årlige tur, som den 

gang gikk i Trond Helge Skretting’s rike, ble årets turmål 

bestemt. Gudmund Håkull, som hadde vært på Grøn-

land før, snakket varmt for en tur til ”Erik Raudes land” 

på Sør-Grønland. Allerede da ble det bestemt at vi bare 

måtte gripe sjansen. Tryggve gjorde jobben med plan-

legging og bestilling.

Vi reiste fra Sola 5. september og overnattet 

i København. Tidlig neste morgen fly til 

Kangerlussuaq. Etter noen timers ven-

ting her fløy vi ca to timer videre til 

Narsarsuaq. Her ble vi tatt imot 

av representanter for arrangøren 

Jacky Simoud Blue Ice Explorer. 

Jacky Simoud er franskmann 

og kom seilende til Grønland for 

30 år siden. Siden det ble han 

værende her som turoperatør.

Sør-Grønland byr på kontraster 

med frodige, grønne landskap side 

om side med dypblåe fjorder fulle av 

isfjell.

Etter mottakelsen ble vi fraktet i båt en times tid 

til Narsaq. Narsaq er en moderne og driftig middels stor 

by med ca 1700 innbyggere. Den ligger vakkert til ved 

fjorden og foten av Kvanefjell. Store isberg lå på fjorden 

og laget en flott ramme for vårt 2 dagers opphold, der 

fjellturer stod på programmet.

Etter to opplevelsesrike dager her ble vi fraktet i båt 

igjen. Båtturen gikk mellom isfjell til Itilleq, hvor vi van-

dret langs kongeveien over fjellet til Iqaliku. Her hadde 

vi og to døgns opphold, på Iqaliku bygdehotell. Iqaliku, 

som ble beskrevet som Grønlands vakreste bygd, var 

nordmennenes bispesete – Gardar. Ruinene var impo-

nerende. Her var museum, kirke og butikk til tross for 

bare ca 30 innbyggere som stort sett levde av saue-

hold. Vi hadde et flott opphold her, hvor vår danske 

”hotellvertinne” sørget for god mat. Her fisket vi flott 

torsk i fjorden, blank stor og feit røye i el-

vene oppe i fjellet. Hadde her også en 

flott fjelltur langs elven, opp på pla-

tået med en fabelaktig utsikt over 

Qooroq Isfjord og breen i bunnen 

av fjorden.

Den femte dagen vår var det 

igjen båttur i sterk vind og sto-

re problemer med å (”lande”) 

legge båten inntil bergknausene 

ved vår neste destinasjon. Om-

sider klarte vi å få folk og sekker i 

land med god hjelp av vertskapet. Vi 

var nå kommet til den ”enbølte” saue-

garden Inneruulalik, med en mil til nærmeste 

nabo. Sauegarden (fåreholdstedet) var en frodig plett i 

en overveldende natur der familien på 3 + 1650 sauer 

holdt til. Vi ble her et døgn og fikk med oss livet på 

fåreholdstedet. Bonden var inuitt og snakket bare grøn-

landsk, mens kona var halvt dansk og fortalte oss om 

livet på Inneruulalik.

Dagen etter gikk vi over fjellet ca 10 km til Qassiersuk, 

også kjent som Brattali. Det var plassen Eirik Raude slo 

54

Mellom isfjell og bre’er…

Lura fotlag på Grønlandstur
Av Leif E. Egeland

Foto: Odd Inge Worsøe.



55

seg ned i år 982. Her brukte vi dagen til å se på rekon-

struksjonen av Eirik Raude’s langhus og fru Tjodhildes 

kirke. Kirken, som var bare 2x3,5 m, ble bygget av Eirik 

Raude’s sønn Leif Eriksen – ”Leif den Lykkelige” -mot 

Eirik’s vilje, men med sterkt påtrykk fra moren Tjodhilde.

Om ettermiddagen skulle vi nok en gang i båt i opprørt 

hav. Det lykkes etter mange forsøk å komme oss i bå-

ten og over til turens siste oppholdssted, hvor vi hadde 

de to siste nettene på hotellet i Narsarsuaq. Det flotte 

været fortsatte med sol og 12-15o og fønvind. Her fikk 

vi med oss turer blant annet i Grønlands eneste ”skog” 

– arboreet. Hele gjengen vår hadde ellers en fantastisk 

båttur inn mellom isfjellene i Isfjorden der vi blant annet 

fikk servert martini med isbiter fra10.000 år gammel is.

Noen av oss tok og en fantastisk helikoptertur inn til 

den mest ”levende” breen. Her landet helikopteret like 

ved brekanten og vi var omgitt av vakre høstfarger på 

den ene siden og uendelige vidder med isbre så langt 

øyet kunne se på den andre siden. Vi fikk med oss når 

isbreen kalvet, noen ganger hørtes det ut som kraftig 

tordenvær. Sel og fugl holdt seg i sjøen nær breen for 

her var mat å få. Flott opplevelse.

Turen er et minne for livet. Grønland er et mektig land.

Stor takk til Gudmund Håkull som var drivkraft og spon-

sor samt Tryggve Slettebø for utmerket turplanlegging. 
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Kulissene vi spilte i var de aller beste!

Vinnerlaget: Fra venstre Arne Ove Teigen, Lasse Ørstavik, Tony Helles 
og Geir Johansen.

Trond Olsen slår seg inn til ”Longest Drive” tittelen.

Jan Erik i topp konsentrasjon, og ballen går i riktig retning…

August er tiden for den årlige TS-golfturneringen på 

Solastranden. Mye kos og litt alvor – kommer ikke helt 

utenom prestisje og konkurranseinstinkt en slik kveld.

Vinnerteamet i år bestod av Arne Ove Teigen (Klepp 

kommune), Lasse Ørstavik (Time kommune), Tony Hel-

les (TS) og Geir Johansen (Stavanger Bygg). Geir fikk 

også prisen ”Closest to pin” (hull 11) mens Trond Olsen 

fra Optimera stakk av med seiren for ”Longest Drive”.

I år valgte vi å innta maten på Solastranden Gård hos 

Tone og Jon Årsvold, hvor vi foretok premieutdeling og 

fikk servert deilig grillmat!

TS Golf
for kunder og  
samarbeidspartnere
Av Egil Bue
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TS Golf
for kunder og  
samarbeidspartnere
Av Egil Bue

En bildekavalkade
Foto: Frank Bekkeheien

Frank Bekkehein er formann hos Nordic Crane Stange-

land – eller som han sier selv om tittelen sin: ”Nest etter 

Olav”. Frank har nylig kjøpt nytt kamera og STOR linse, 

noe som vi i TS-nytt redaksjonen er veldig glade for. Her 

presenterer vi noen av bildene som Frank har tatt på 

forskjellige prosjekter rundt om i distriktet.

500 tonn Liebherr inne for sertifisering på Soma.

Liebherr 300 t beltekran og Liebherr 100 t beltekran på jobb for ny 
isbane ”Oilers”.

250 tonneren vår blir liten i ”klørne” til Saipem 7000.220 tonns Grove og 160 tonns Faun løfter en 60 tonn tung betong 
drager – for Block Berge Bygg.

”Grove 220” – Grannesparken.
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Gratulerer!
Vi gratulerer alle hos STANGELAND som har rukket å 
fylle “runde tall” siden forrige nr. av TS-nytt.

Johannes Sørhaug – 60 år 08.10.2011

Johannes var en av eierne av Forthun & Sørhaug 

kranutleie AS som ble dannet i 1981 i Haugesund. 

Nordic Crane Stangeland AS kjøpte Forthun & 

Sørhaug kranutleie AS i 2009, og Johannes er formann 

i Haugesund i dag. Johannes er et kjent ansikt blant 

våre kunder her i distriktet og er en dyktig mann i vårt 

fag. 

Ole Morten Helleland – 50 år 04.07.2011

Ole Morten er en flink alt mulig mann. Han kan 

kjøre lastebil og legge rør. Han trives best når 

arbeidsoppgave er varierte.

Lars Bjarne Risa – 50 år 05.07.2011

Lars har arbeidet i TS siden 1980. Store deler av tiden 

har han vært utleid til Stavanger kommune. Han har 

tatt seg av denne viktige kunden på en veldig god 

måte.

John Ølberg – 50 år 09.07.2011

John startet hos oss høsten 2009. Han var med Ole 

Reidar en periode og kjørte utstyr rundt på anleggene. 

Nå er han i sitt rette element og kjører en hjulmaskin.

Roald Hofland – 50 år 25.07.2011

Roald begynte i Stangeland Kran AS i 2006 som 

kranbilsjåfør, og tok mobilkransertifikat i 2008. Siden 

har han kjørt kran og trives med det. Roald er en 

fleksibel og omgjengelig kar, kjører det meste. 

Ole Bernt Belland – 50 år 20.08.2011

Ole Bernt ble ansatt i Nordic Crane Stangeland i 

slutten av mai 2010. En rolig og sindig kranoperatør, 

bosatt på Vanse. Han arbeider på prosjekter rundt om i 

Norges land, og er en positiv kar ute på jobb.

Ove Nærland – 50 år 25.09.2011

Ove er formann i fundamentering og grunnboring. Han 

er en flink problemløser og tusenkunstner. Han ser ikke 

problemer, bare løsninger.

Jan Hardt Rasmussen – 50 år 24.10.2011

Jan startet hos oss i Nordic Crane Stangeland i april 

2010. Han pendler fra Danmark, og er en allsidig og 

dyktig kranoperatør. Han er en pålitelig kollega og 

Alltid på plass!
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Roger Sola 20 år 26.07.11 
Kristoffer Grønvik 20 år 27.07.11 
Christian Flornes 20 år 08.08.11 
Kent Ronny Howard 20 år 11.08.11 
Hans Christian Dybing 20 år 05.09.11 
Gabriel Haga Sele 20 år 22.09.11 
Joar Ravndal 20 år 21.10.11 
Sam Kornack 30 år 11.07.11 
Veli-Pekka Onjukka 30 år 11.08.11 

Eirik Ravndal 30 år 09.09.11 
Harald Falkeid Myrheim 30 år 21.09.11 
Egil Årsland 30 år 21.09.11 
Kenneth Fløysvik 30 år 29.09.11 
Ronny Åse 30 år 29.09.11 
Ronny Stokland 30 år 07.10.11 
Rolf Arne Ferkingstad 40 år 28.07.11 
Gry Johanne Stangeland 40 år 21.09.11 
Michael Warning 40 år 22.10.11 

Runde tall:

Pensjonist på overtid
Av Leif Emil Egeland

Arnfinn Egeland har gått over i pensjonistenes rekker, 

vel 73 år gammel. Arnfinn har stort sett hele livet vært 

å finne bak et eller annet ratt. Alt fra å kjøre trelast på 

Tau, buss, hjullastere og biler. Han hadde i mange år 

drevet eget firma. Da vi skulle starte opp storjobben 

vår på Rennfast kom Arnfinn inn på kontoret mitt og 

ville søke jobb på hjullaster på tunnelstuffen. Han ble 

da prosjektansatt i TS/Rogaland Contractors, som var 

samarbeidsselskapet vårt sammen men B.G og Kruse. 

Etter at Rennfast-prosjektet var utført og Rogaland 

Contractors skulle bli historie, ville Arnfinn fortsette i TS 

som sjåfør. Han var da omlag 55 år og ønsket å runde 

av karrieren hos oss med begrunnelsen ”eg trives så 

græla godt”. Så godt trivdes Arnfinn at han bad om å 

fortsette på ”overtid”. Det ble hele 18 år til bak rattet 

med bil og henger.

Takk for innsatsen Arnfinn!

Du har gjort en fantastisk innsats, og du har vore en 

”heders mann”.
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Årets lærlinger hos Nordic Crane Stangeland

60

Historiestafett
Av Arne Øvstebø, Multiconsult AS

 Dette er ei sann fortelling om ein rolig og sindig ungkar 

som var klokkar i ei lita bygd på Sunnmøre. Då klokka-

ren ein julisøndag kom til kyrkja med blåveisar, skrubb-

sår og bandasje rundt hovudet, var det ikkje fritt for at 

kyrkjelyden sperra augene opp og lurte på korleis dette 

hang saman.

Det heile starta dagen før, då klokkaren ville besøke ein 

kamerat som hadde kjøpt seg eit gammalt bilvrak han 

jobba med på låven.

Klokkaren gjekk rett til låven kor han høyrte at kamera-

ten heldt på. Det var ein fin sommardag og begge ka-

rane hadde tatt på seg sine nyanskaffa blå shorts, som 

dei hadde kjøpt på sal på det lokale S-laget. Her hadde 

sunnmøringane gjort gode kjøp, – og det at shortsen 

ikkje hadde innerfôr, hefta ikkje. 

Dei la seg til under bilen for å vurdere korleis dei skulle 

få reparert eksosanlegget. Etter litt, gjekk kameraten i 

kjellaren for å finne riktig verktøy til arbeidet.

Klokkaren låg fortsatt under bilen, då husfrua umerka 

kom på låven med kaffi og lefse til mannen, – uvitande 

om at klokkaren var på besøk. Ho såg mannen ligge der 

under bilen kledd i sin nye blå shorts, og la merke til at 

”lisjekaren” hadde funne veien ut og slang fritt mot låret. 

Lett ertande, og kanskje med visse forhåpningar, ”dul-

ta” ho til ”lisjekaren”...

Reaksjonen var momentan !!

Klokkaren måtte til legevakta å sy 12 sting i panna, – 

og fekk eit aldri så lite forklaringsproblem i kyrkja på 

søndagen!!

Takkar for eit kjekt ”bransjeblad” og sender stafett-

pinnen vidare til John Fredvik i AnkoNova AS!

Fra venstre Kjell Olav Gjerde, Fredrick Borgen, Per Kåre V. Bollestad og Andreas Berg.
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TS-konkurranse

Innleveringsfrist: 20. januar 2012. Fyll ut navn og adresse 

og send til kontoret /evt. e-post: leif.emil.egeland@tsmaskin.no

Navn

Adresse     

Tlf    e-post

Konkurransen i forrige TS-nytt hadde også 

flere forslag. Blant annet var det noen som 

trodde det var Birger Lea i Nordic Crane 

Stangeland. De fleste visste derimot, at det 

var administrerende direktør i Nordic Crane 

Group,Trond Helge Skretting som var avbildet.

Her er noen av svarene vi fikk:

Det er Varhaugsbuen Trond Helge Skretting, løå 

i bakkant er nok også fra Varhaug! (Ulv i fåreklær)  

Hilsen fra Varhaugsbuen Jan Randa, Bryne.

På det bilde som vise i TS-nytt hette Trond 

Helge ”Bæ Pæ” (BP) 

Mvh Jørn Haugvalstad

Tror at kjekkasen i ”hawaiiskjorta” må være 

Trond Helge Skretting 

Men vennlig hilsen Elin Fjetland.

Følgende vinnere er trukket ut og kan hente 

premien på kontoret hos Leif:

Gro Ravndal

Sigurd Gramstad

Jørn Haugvalstad

Hvem er dette?

Kan du gjette hvem denne flotte, unge dama er så 

sender du løsningen til redaksjonen som før:
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Mimresiden
Av Leif Emil Egeland

Klipp fra TS-nytt for 10, 15, 20 og 25 år siden.
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Vitsesiden
Vi fortsetter med den populære vitsesiden vår.

”Som regel kommer alderens klokskap for sent. 

Livets dumheter er begått.”

– Barbara Johnson

Så var det naboen til Per som syntes at han måtte 

gi følgende beskjed: 

Du må trekke foran gardinene når du og kona koser 

dere på sofaen. Alle i rekkehuset her ser rett inn i 

stua deres, og dette har skjedd to onsdager etter 

hverandre.

Ha,ha, sier Per – jeg var ikke hjemme da, så det 

kan ikke stemme.

Nonne med barn

Den nye priorinnen i klosteret ble høylig forbauset da 

hun så at en av nonnene gikk og trillet på en barnevogn. 

Så snart hun fikk sjansen, sørget priorinnen for å få den-

ne nonnen på tomannshånd. Hun pekte på barnevog-

nen hun dyttet på og spurte: -Er dette arbeid for en som 

er i kloster? –Nei, svarte nonnen og sukket høylytt. –Det 

er en kardinaltabbe.
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Godt sagt

Du er ingen dumrian fordi du har gjort noe dumt

– bare hvis du ikke skjønner hvor dumt det var.

Jeg ble stoppet av politiet som hevdet at jeg var beru-

set. Jeg forsikret at jeg ikke hadde drukket en dråpe. Så 

jeg måtte svare på noen spørsmål som ville vise om jeg 

var edru eller ikke:

– Hvis du går på en mørk vei og møter to lys, hva er det?

– En bil.

– Ja, men er det en Mercedes, Audi eller BMW?

– Ingen idé.

... -Da er du full. Hvis du støter på et lys, hva er det?

– En motorsykkel.

– Ja, men er det en Honda, Kawasaki eller Harley?

– Ingen idé.

– Altså du er full.

Da ble jeg forbanna, så jeg spurte spørsmålet til ham:

– Hvis du ser en kvinne på et gatehjørne i nettingstrøm-

per, høye hæler og miniskjørt, hva er det?

– En prostituert.

– Ja, men er det din datter, kone eller mor?

Siden da har jeg ikke hatt førerkort...

En mann var blitt urolig og oppsøkte en psykriater. –Min 

kone lider av tvangstanker, sa mannen. –Hvordan arter 

det seg? Spurte legen. –Jo, hun tror at tøyet hennes 

skal bli stjålet, for da jeg kom hjem fra jobb i går hadde 

hun leid inn en mann til å stå vakt i garderobeskapet.

Og så en blondinevits

Blondinen hadde giftet seg med en viril italiener og nå 

var venninnene spente på om hun endelig hadde slått 

seg til ro.

– Har du funnet det du lette etter nå? Spurte en av dem 

over en drink på venninnekvelden.

– Det kan du skrive opp! Sa blondinen.

– For fremtiden skal jeg bare gifte 

meg med italienere.

En temmelig ustø fyr skal ved pissoaret på 

Residence på Sandnes, og fomlet etter redskapen 

for å lette trykket. Svein sto ved siden av og 

betraktet opptrinnet lattermildt hoderystende.

– Hvis du fomler så mye når du skal gjøre noe så 

enklet som å pisse, hvordan i all verden går det 

når du skal ha sex da? Spurte Svein spydig.

– Det er ingen sak i det hele tatt, svarte fylliken, 

-for da er vi alltid to til å leite.
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Marius Tungland er oppvokst på en gard på Alsvik, og 

er vant til å ta i et tak. Han bor hjemme på garden og har 

ei lillesøster. Marius er lærling hos Nordic Crane Stan-

geland.

Hva er det som ligger bak ditt yrkesvalg?

Blei utplassert hos TS og så blei det til at eg begynte 

der. Har stor interesse for store maskiner.

Hvorfor valgte du TS som ditt opplæringsfirma?

Nordic Crane Stangeland er et stort og solid firma med 

mange muligheter.

Hvordan trives du her hos oss?

Jeg trives veldig godt med variert arbeid og hyggelige 

kolleger og kunder. 

Hva er dine fremtidsplaner?

Få fagbrev og bli en god kranfører.

Hva trives du best med i ditt daglige arbeid hos oss?

At eg får være med på så mye forskjellig og lærerikt 

arbeid.

Hva brukes fritiden til?

Skru litt på traktorer og diverse, og være med gode venner.

Våre Lærlinger

Marius Tungland
Av Leif Emil Egeland

6. oktober var ingeniørstudenter fra UiS på besøk. De 

ble først tatt med på en befaring pr. buss på noen av 

våre større prosjekter, og turen gikk blant annet til Hil-

levåg, Lervig brygge, Tastarustå og Risavika . Til slutt 

ble det omvisning og mat på Soma.

Storbesøk fra UiS

Framme fra venstre: Kristina Hjorteland, Marita Navjord Nicolaisen, Åslaug Madsen (rød jakke), Irmelin Aamodt Moxnes, Martine Godø Aarseth, 
Kristian Dahl, Helena Leirvik Breivik, Christian Endresen, Ole Noem Hansen, Robert Gabrielsen Selseng, Niclas Martin Lie Persvik, Hiba Saeed 
Idris, Eileen Pedersen Selland, Ellen Gjersdal Størkersen.
Bak fra venstre: Asbjørn Warholm, Thorsten Bunde Jensen, Børge Kallesten, Tor Øistein S. Sigbjørnsen, Niels Alle, Kristoffer Ekornrud, Fredric 
O Bull-Tornøe, Rikard Backer-Owe, Fredrik Christoffer Korsvoll, Audun Pedersen, Dan Børge Bø, Anne Katrine Abel-Lunde, Kjetil Ersland, Stian 
With Bjørnstad.
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Hei, eg hette Martin Hogstad Sveinsvoll

Du huske kanskje at eg he skreve i TS nytt før? Då had-

de eg akkurat fått nye enkel madrass av far, og eg søkte 

dama. Nå kan eg informera om at eg faktisk blei gift i 

sommar, og eg he fått dobbelseng. Må ærleg innrømma 

at enkeltseng e på sett og vis betre enn dobbelseng. I 

dobbeltsenga e det et slags vesen så krype rundt og 

oppå meg. Ligge aldri i ro! Eg kalle bare dette vesenet 

kånå. He jo faktisk blitt litt gla i dette vesenet så det 

fortene jo et namn. Eg blei rett å slett så gla i kånå at eg 

blei tvingd t å gifta meg me kånå.

Men det va ikkje kånå eg sko fortelja om, Tenkte eg 

sko fortelja om hobbyane mine. Eg he faktisk ganske 

mange hobbyar så eg aldri he tid te å gjer noge me. 

Det e fordi eg alltid må jobba øveti i verkstaden. Det eg 

like best å gjer, æ å fly og bygga modellfly ilag me tvil-

lingen min. Det går som regel greitt, men av å te går me 

på ein liden smell. I utdrikkingslaget mitt for eksempel, 

då sendte me opp et heimelaga fly i isopor me 4,5 m 

vingespenn. Det gjekk ikkje så bra, flye krasjlanda på eit 

låvetak. Eller rettare sagt gjennom eit låvetak. Litt surt, 

men det blei ein goe historie ut av det. Elles syns me 

det e ganske kjekt å plaga naboen te far, Nils. For tida 

planlegge me kossen me ska få te å bombardera huset 

hans me lakrisbåtbombe å seigmennfallskjermhoppera. 

Sjølvsagt ska flya tas i bruk te denne oppgåva. Der e 

mange å velja mellom.

Det va ein gang då eg likte å skru på bila, elle rettare 

sagt Granadaen min. Men av ein eller aen rar grunn så 

solgte eg den. Nå he eg bare ein halve igjen. Den andre 

halvdelen e Marius sin. Det e ein heile Granada coupe. 

Står neri kjellaren min å vente på skilt. Rart det der alså, 

skilta komme liksom ikkje på av seg sjølv. Nogen må 

vist gjer noge me det! Denne kjellaren så bilen står i 

har jo et hus oppå seg, det går møje tid te å fiksa opp 

dette. Det æ jo et gammalt hus. Rundt dette huset så er 

det ei tomt. På denne tomta he eg ei geit og ein bukk. 

Nogen kalle det levande gressklyppera, men eg kalle 

di levande altgrøntklyppera. Spesielt hekken min likar 

de. Men de æ jo kjekke åg. I tillegg te det så he me ein 

veldig oppmerksomheitskrevande hund å ein katt me 

psykiske problem. Han e ikkje så gla i meg, eller nogen 

andre. Elle, han går faktisk veldig godt i lag med kånå.

Utanom det så he eg fonne ut at når du gifte deg så e 

det ikkje bare seng og hus du dele me kånå. Av ein el-

lar aen gronn så får du plutselig nye hobbyar. Min nye 

hobby e hest. Likar det ikkje, men møje av tiå mi går te 

det. Kjekt dei gongene eg får kjøra traktor i stallen. Men 

det e ikkje alltid, for kånå klare fint kjøra traktor sjølv. Eg 

ska forresten kvitta meg me bokken, så hvis nogen æ 

interesserte så he TS’en nommaret mitt.

Min hobby
Av Martin Hogstad Sveinsvoll
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Denne gangen har vi valgt en av våre tidligere an-

leggsledere, Magne Vasshus, eller Vasshus’en som 

vi i TS kaller ham. Magne driver nå eget firma som 

mange andre tidligere TS’er. For Magne er alt mulig, 

også det umulige – det tar bare litt lenger tid. Han er 

for øvrig en fargerik person med veldig godt humør.

Når begynte du og hvor lenge var du hos TS? 

Begynte august 1977, og var ansatt i ca 10 år.

Hva gjorde du og hvilke jobber husker du at du var 

med på? 

Jeg var anleggsleder, og den gang hadde 

anleggslederne ansvar for områder. Jeg 

hadde Stavanger og Randaberg. Av an-

legg vil jeg nevne Dam Romsvann, Den 

internasjonale skolen (Amerikaskolen), 

utvidelse av dokken i Jåttåvågen for 

bygging av Condeepene. Dette siste var 

et arbeidsfellesskap med Selmer. Har 

ellers hatt mange byggefelt; Skeiefel-

tet Hundvåg, Sunde og Endrestø. Ellers 

idrettshaller, skoler og Obs på Mariero +++. 

Skeiefeltet på Hundvåg var forøvrig det første 

store anlegget mitt. Dette var lenge før Bybrua var på 

plass så vi måtte over med “Trippen”.

Er det noe fra den tiden du husker spesielt godt?

Det er mye. “Taletuten” var jo kommunikasjonen mel-

lom ansatte. Etter fotballkamper der Viking og Bryne 

hadde spilt, fikk jeg mandag morgen høre det, hvis Vi-

king hadde tapt. Var jo “Byass”. Husker godt alle fir-

maturene. Både de innenlands og de til utlandet. Mes-

seturene til Mûnchen og Paris var høydepunkter. Dette 

var viktig og veldig kjekt.

En god historie fra den tiden?

Ja. Birken gravde med Brøyt x4 i Madlaforen. Mens vi 

var der, ga grunnen etter og maskinen og fører forsvant 

i byggegruben full av vann. Så så vi topplua bevege seg 

og Birken kom opp. “Det var ikke så kaldt”, sa Birken 

rolig.

På samme byggeplass var Samel i gang med å få start 

på en vals. Han hadde prøvd noen ganger. Da jeg kom, 

kastet han sveiven i bakken i ren forbannelse. Jeg spur-

te om å få prøve. Da sa Samel: “Får du start på valsen, 

skal jeg arbeide ei uke gratis”. Har du gjort det, Samel?

John Magne Fenne var min anleggslederassistent på 

Obs, Mariero. Jeg kom kjørende, og så at en grøft vi 

hadde avtale om, ikke var gravd. Var ikke fornøyd med 

framdriften. Ga klar beskjed om å få det utført fort. 

Fenne, som alltid var samvittighetsfull, utførte gravear-

beidet som avtalt. Senere kommer jeg kjørende inn på 

området og kjørte rett ut i grøfta. Jeg fòr ut av bilen, fant 

Fenne og skreik: Du kan jo ikke stenge den eneste 

adkomsten! Måtte så ha hjelp til å bli heist opp 

av grøfta.

Hva lærte du og hva savner du even-

tuelt?

Jeg lærte hvor viktig det er med klar le-

derstil, og det hadde Trygve. Vi hadde 

også veldig tydelig strategi for framti-

den, noe jeg har prøvd å ta med meg i 

mitt firma. Vi hadde mange dyktige med-

arbeidere med stor yrkesstolthet. Det var 

et eget stå-på humør, som fikk oss til å yte 

ekstra. Godt utstyr hadde vi god tilgang til.

Fortell litt om ditt virke etter TS-tiden.

Da jeg sluttet var det midt i “jappetiden”. Alt gikk alde-

les i hundre. Startet da byggelederfirma sammen med 

to andre. Men etter ett år, var det stopp. Noen vanske-

lige år da. Uten oppdrag startet jeg firmaet Vasshus En-

treprenør as i 1988. Et betongentreprenørfirma. Pr. i dag 

er vi 30 ansatte. I mange av anleggene har vi hatt nært 

samarbeid med TS.

Hobbyen er vel hytta på Bjergøy og vogn i Sirdal?

Jeg har feriert på Sjernarøy fra 1961. Bygget egen hytte 

for 15 år siden, på Bjergøy. Trives veldig godt der. Har 

båt, og synes det er fantastisk å farte rundt med den. 

Har vært på svenskekysten og så langt nord som til Åle-

sund. Har campingvogn i Sirdalen, på samme sted som 

da jeg var ansatt i TS, og synes det er herlig med lange 

skiturer.

Vil du sende en hilsen gjennom TS-nytt?

Vil sende hilsen til alle som kjenner meg igjen...

Gammel TS’er – Hvor ble de av?

Magne Vasshus
Av Leif Emil Egeland
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En samtale på toalettet.

Per skulle ut en dag på flyreise. Da han kom frem til 

lufthavnen, måtte han tre av på naturens vegne og gikk 

på toalettet. Han kom inn og gikk mot en av de mange 

båsene som var der. Han la merke til at det satt noen 

i nabobåsen – uten at han tenkte noe særlig over det.

Han hadde knapt fått dradd ned buksene og satt seg 

på toalettet, da han fikk høre mannstemme fra nabo-

båsen:

– God dag … har du det bra?

Per ble overrasket over dette og var ikke 

karen til å starte samtaler på et offentlig 

toalett, men svarte høflig:

– God dag, jo takk bare bra.

På ny kom det: -Hva gjør du?

– Eeeh, det du gjør – er ute og reiser, 

svarte Per forundret. Han stusset over 

dette, men kom på at det var travelt nå, 

flyet skulle gå snart. På tide å gjøre seg 

ferdig. Da får han igjen høre fra båsen ved 

siden av:

– Passer det at jeg kommer over til deg?

Nå følte Per at dette ble veldig ubehage-

lig, og tenkte både på det ene og det andre. Han be-

gynte å bli sint, men i et offentlig toalett hadde han ikke 

noe sans for å bli uhøflig. Så kom det fra ham:

– Neeeei, det passer dårlig nå……Per likte seg ikke, så 

hører han stemmen igjen fra nabobåsen:

– Du vent til jeg kommer ut, så skal jeg ringe deg opp 

igjen. Det sitter en tulling på nabotoalettet og svarer på 

alle spørsmålene jeg stiller.

Jeg utfordrer Helge Bilstad til en ”jubileumsvits” i 

TS-nytt nr. 100!
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Sjur var tidlig ute og sikret seg det 

fineste eplet på Tommys epletre (på 

den gule lappen står det ”Mitt”). Da 

eplene var klar for høsting var de 

utrolig røde og flotte! Håper du fikk 

eplet ditt Sjur?  

Vitsestafetten
Av Nina Wold



Stangeland Gruppen omfatter T Stangeland Maskin AS, Nordic Crane Stangeland AS og TS Eiendom AS, 

og har en omsetning på over 1,5 milliarder kroner.

T Stangeland Maskin AS er Norges største maskinentreprenør. Vår hovedoppgave er masseflytting, og vi 

disponerer ca 500 maskinenheter med stort og smått. Av større utstyr har vi blant annet ca 110 gravemaskiner,  

65 dumpere/lastebiler, 20 hydrauliske borerigger og 30 dozere/showler. Nordic Crane Stangeland AS er et av 

Norges største og mest moderne kranfirma og inngår i Nordic Crane Group, med over 340 kraner og biler.

Vår viktigste ressurs er likevel våre 650 fagfolk som hver på sitt felt er innstilt på å yte topp service. 

Enten oppdraget er stort eller lite, mener vi å ha de beste forutsetninger til å gjøre en god jobb til riktig pris.

Vi har satt oss et høyt HMS mål. Vi når det sammen, gjennom hardt og målrettet arbeid.

Vi skal bli best i bransjen på HMS!

www.stangelandgruppen.no

Returadresse: Stangeland Maskin AS, Postboks 21, 4064 Stavanger

TS-nytt nr. 99 November 2011 
Redaktør: Leif Emil Egeland, tlf 951 97 010, leif.emil.egeland@tsmaskin.no
Red. sekretær: Rønnaug St. Njærheim, tlf 993 79 457, ronnaug.njaerheim@tsmaskin.no
Trykk: Gunnarshaug AS    Forside foto: Morten Helliesen

Neste nummer av TS-nytt kommer i mars 2012.
Tips og innlegg mottas med takk. 
Sendes til redaksjonen, tlf.: 951 97 010 / leif.emil.egeland@tsmaskin.no

Foto: Ingeborg Skrudland

99
Nov 2011

TS-nytt


