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ET MAGASIN FRA STANGELAND GRUPPEN 

Stangeland Gruppen omfatter blant annet Stangeland Maskin, Crane Norway Group,  
Stangeland Rental, Birkeland, Kolnes Maskin, Jærpukk, Rogaland Gjenvinning og Agder Gruppen.  
I tillegg har selskapet en rekke eierinteresser i blant annet næringsbygg og eiendommer. 

Gruppen sysselsetter 1100 personer, har eierinteresser i 130 virksomheter og omsetter  
for ca. 2,5 mrd. årlig.

Konsernsjef Olav Stangeland

Stangeland Maskin AS er en av landets største entreprenører med 700 ansatte og en 
omsetning på 1,7 mrd. Selskapet tilbyr alt av anleggs- og transporttjenester. Visjonen er å 
være ledende i bransjen. Lærebedrift innen anleggsgartner-, anleggs maskin mekaniker-, 
lakkerer-, maskinfører-, vei- og anleggsfaget, fjell- og bergverksfaget, yrkessjåfør.

Daglig leder Tommy Stangeland

Kolnes Maskin AS holder til i Randaberg kommune. Med sine 27 ansatte og en maskinpark 
av høy standard tilbyr Kolnes entreprenørvirksomhet og transporttjenester i hele Rogaland. 
Selskapet omsetter for 65 millioner.

Daglig leder Magnar Helleland

Jærpukk produserer kvalitetsstein fra brudd på Kalberg i Time kommune. De produserer  
og selger singel, pukk og grus, samt tilslag til asfaltproduksjon. De er 10 ansatte og omsetter 
for 30 millioner. 

Daglig leder Bjørn Helge Bore

Crane Norway Group AS er en ledende aktør innen løfteoperasjoner og transporttjenester 
Gruppens styrke er bred erfaring, høy kompetanse og store ressurser.  
De omsetter for 1 mrd. og har 400 ansatte. Virksomheten består av Crane Norway Vest, Crane 
Norway Midt-Norge, Crane Norway Nord, Crane Norway Sør, Crane Norway Oslo, Crane Norway 
Engineering, Kranringen, Kranentreprenøren og Norsk Kran AB. Lærebedrift innen kran- og 
løfteoperasjonsfaget, Yrkessjåførfaget og anleggsmaskinmekanikerfaget.

Konsernsjef Trond Helge Skretting

Rogaland Gjenvinning AS er et avfallsselskap med nedslagsfelt i hele Rogaland. Med sine 
13 ansatte og 2000 containere er målet å være best på service, enten det gjelder regelmessig 
avfall, bygg, industri, farlig eller annet avfall. Selskapet omsetter for 20 millioner.

Daglig leder Julie Vold

Birkeland AS er en ledende virksomhet med 80 ansatte innen anleggs- og transporttjenester 
på Haugalandet. Selskapet har det meste av virksom heten nettopp her, samtidig som man har 
oppdrag i andre fylker. Selskapet omsetter for 190 millioner. 

Daglig leder Kai Peder Birkeland

AS Betong er en nyetablert betongentreprenør med en solid kompetanse på blant annet 
store og krevende infrastrukturprosjekter og kompliserte betongkonstruksjoner. Selskapet 
ble stiftet våren 2022 gjennom et utkjøp av betongavdelingen til SV Betong AS, hvor 75 faglig 
sterke medarbeidere, en stor prosjektportefølje og gode referanser ble overført til den nye 
betongentreprenøren.  

Daglig leder Hans-Christian David Sigmo

 

Stangeland Miljø AS er spesialister på å løse utfordringer knyttet til forurensede masser fra 
rivings prosjekter, utbyggingsprosjekter og områder hvor masse må skiftes ut eller renses. Hånd-
terer alle klasser forurenset masse og sørger for sikker og miljøvennlig transport til deponi.

Leder salg og marked Glenn Time
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Løft blikket!Innhold
Det skjedde for mange år siden. 
Jeg var på biltur med min yngste 
sønn. Det var midt i rushtiden 
på E39, og på en sidevei inn mot 
motorveien var det kø av biler. 
Trafikken sneglet seg av gårde, 
så hvorfor ikke bidra til å flette 
inn rekken som ventet på tur til å 
komme inn på hovedveien?

Ved å lage fysisk plass foran meg og med blinkende 
frontlykter, signaliserte jeg til førstemann i køen: 
«Kom igjen, ut på veien med deg.» 

Ingenting skjedde. Da jeg passerte den aktuelle 
bilen, satt sjåføren og kikket på mobilen, uten å ha 
enset at jeg hadde bremset og gitt ham en åpning. 
Løft blikket, din gjøk, tenkte jeg, og – må jeg 
innrømme - hogg i hornet. 
 
En hverdagslig historie, hvor moralen er: Husk å 
løfte blikket nå og da. Ta et steg tilbake, og få et 
nytt perspektiv før du konkluderer med at du ikke 
hadde noen muligheter. Det er faktisk mange som 
vil gi deg sjansen, bare du oppdager dem. 

God sommer!
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Tillit og troverdighet er bærebjelken 
NNår det går økonomisk godt i verden, 
går det godt her hjemme. Det som 
skjer ute smitter over på konsernet og 
alle virksomhetene våre, og 2021 ble et 
fantastisk år.  

Driftsmarginene var gode, og børsen 
leverte solid oppgang. Crane Norway 
Group går godt, og er styrket gjennom 
sam arbeidet mellom Stangeland 
Gruppen og danske BMS. Også eien-
doms porteføljen vår har utviklet seg 
meget positivt med inntekter på i over-
kant av 140 millioner kroner og full utleie. 

Selv om pilene fortsatt peker i riktig 
retning, er situasjonen litt mer krevende 
akkurat nå. Det er prisstigning på stort 
sett alt rundt oss. Dermed må vi ha 
fokus på kostnader og det å jobbe godt. 
Samtidig vil vi, som alltid, levere kjent 
Stangeland-kvalitet. 

Heldigvis har vi mye jobb. Basert på 

kvalitet, kompetanse og leverings-
dyktighet, helse, miljø og sikkerhet 
og bærekraft, er vi er en foretrukket 
leverandør og sam arbeidspartner for 
stadig flere oppdragsgivere. 

Vi tror at de viktigste stikkordene og 
selve bærekjelken i virksomheten vår, 
er tillit og troverdighet. Det omfatter 
selvsagt det grønne skiftet, som vi er i 
full gang med. Jeg tror ikke jeg over-
driver når jeg sier at Stangeland er 
ledende i vår bransje, også på dette om-
rådet. Vi er likevel opptatt av en for nuftig 
tilnærming til utfordringene. Det vil si å 
sikre en forsvarlig drift, samtidig som vi 
tar i bruk ny, bære kraftig teknologi. 

Vi har store forventninger til tiden 
framover, og kan slå fast at konsernet 
blir stadig mer solid. Vi sprer oss innen 
nye bransjer, og ser muligheter innen 
blant annet fisk hvor vi er med på en 
spennende satsning på landbasert 
oppdrett i Ryfylke. 

Stangeland Gruppen

Olav Stangeland

I vår kom også nyheten om at vi går inn 
i nye AS Betong, hvor målet er å bli en 
ledende betongentreprenør. Det er en 
glede å gi nytt liv til et gammelt, godt 
firmanavn, og vi er klare til å sikte mot 
store infrastrukturprosjekter. 

Motivasjonen og drivkraften bak alt 
dette, er å ta vare på og skape nye 
verdier og solide arbeidsplasser. 

Kortversjonen sommeren 2022 er 
at det er travelt, og at vi har store 
ordrereserver. Så her er det mye å glede 
seg over, og all grunn til å ta en god og 
velfortjent ferie!  
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Takk til alle medarbeidere som 
gjør Crane Norway til den solide 
leverandøren den er. Det er et 
betydelig og presist arbeid som er 
utført første halvår 2022. Visjonen 
innfrir, Alltid på plass! 

Crane Norway ønsker alle ansatte 
og forretningsforbindelser en fin 
sommer.

Mulighetene ligger foran oss 
Fjoråret var et godt år i Stangeland 
Maskin, med 1,5 milliarder kroner i 
omsetning og et overskudd på 89 
millioner kroner. Resultatene har vi 
skapt som et lag, hvor alle har grunn til å 
være stolte over det vi har oppnådd. 

Som eier og daglig leder kjenner jeg 
alltid på en spenning knyttet til de 
årlige lønnsforhandlingene. Årets 
forhandlinger gav de ansatte det jeg 
tror er tidenes beste lønnsoppgjør. 
Det er viktig å ha bransjens beste folk, 
og gode rammebetingelser er et av 
bidragene til det. 

Driften går jevnt og trutt, og det er aldri 
enkeltprosjekter som er av gjørende for 
vårt aktivitetsnivå. Det er summen av all 
tilliten vi får fra markedet hver eneste 
dag. Vi plan legger og gjennomfører på 
en god måte, og klarer oss med stor 
grad av egen produksjon. Positivt er 
det også at vi har en god, langsiktig 

Det travle året holder stø kurs 
gjennom sommeren. Det har vært et 
sjeldent høyt aktivitetsnivå for oss, 
naturlig nok når flere markeder tar sats 
og setter fart i så vel nye prosjekter 
som planer som har ligget på vent. Det 
er en frydefull tid, men som tidvis også 
utfordres av utilstrekkelighet på utstyr 
og folk – en situasjon som vi nå deler 
med virksomheter over hele Norge. 

Travel tid og høy aktivitet i markedet 
er derfor også en kostbar tid for 
virksomheten. Hastigheten har sin 
pris når logistikken av ressursene 
ikke lar seg gjøre på best mulig 
måte for å innfri etterspørselens 
tidsrammer. I tillegg har uro øst i 
Europa sin påvirkning på tilgang på 
råvarer som bl.a. gjør at drivstoff-/
energipriser har skutt til værs, og 
at maskinprodusenter strever med 
levering av nytt utstyr til det som i dag 
er en «støvsugt» bransje. Men vi skal 
være forsiktige med å kommentere 

dagens markedssituasjon, da våre 
utfordringer er ørsmå sett i perspektiv 
av krigshandlingene og medfølgende 
elendighet. 

Dagens drivstoffpriser nevnes som en 
stor del av kostnadene, så her kreves 
en enda større bevissthet på effektiv 
og riktig håndtering av maskiner. 
Kostnader er én side, og redusert 
fot  avtrykk på miljøet er en annen 
side. En viktig post i virksomhetens 
medvirkning til en miljøvennlig og 
bære  kraftig utvikling i samfunnet 
er arbeidet mot bærekraftmålet om 
klima  endringene. 

Så ble det sommer dette året også. 
Store og små prosjekter har nylig 
gjort opp status, og noen vil ha 
aktivitet gjennom ferietiden. Nye 
prosjekter står klar til oppstart over 
ferien. Takk til våre oppdragsgivere 
for travle og spennende prosjekter og 
samarbeid ellers. 

Stangeland Maskin

Crane Norway Group

ordrereserve på cirka 2 milliarder kroner, 
som er godt over årsomsetningen. 

Fremover er vi som bransje avhengig av 
at de private og offentlige byggherrene 
gir forutsigbarhet og opprettholder 
tak ten i utbyggingen. Jeg har tillit til at 
aktører som Nye Veier gir oss nettopp 
dette. Ved siden av å løse samferdsels-
utfordringer har disse prosjektene ofte et 
bærekraftperspektiv. Å få dem gjennom-
ført er derfor viktig for alle parter.

Vi har i flere år arbeidet målrettet med 
inno vasjon, digitalisering og kompe-
tanse  heving. For oss handler det å bruke 
mindre, ombruke og resirkulere mer om 
å forvalte ressursene best mulig. Innen 
helse, miljø, sikkerhet, bære kraft og 
kvalitet vil vi fortsette å ha sterk gjennom -
føringsevne. Alt det som skal gjøre oss til 
den ledende aktøren i bransjen. 

Markedet har utviklet seg den senere 
tiden. Det er ikke lenger slik at kun pris Tommy Stangeland

Trond Helge Skretting

teller, men et dekkende og godt total til-
bud. Ingen tvil om at miljø og bærekraft er 
av stor betydning. Men har bedriften alt på 
stell der, hvilket i dag er en forutsetning, 
mener vi det også er nødvendig med et 
klart prisfokus. Det tjener alle på. 

Det uoversiktlige kostnadsbildet er 
krev ende. Stort sett alt blir dyrere, og 
prisene endres gjerne over natten. Stål, 
strøm, diesel, dynamitt, rør og betong – 
eksemplene på viktige innsatsfaktorer som 
inn går i vår produksjon er mange. I tillegg 
til lang leverings tid på utstyr og maskiner 
gjør det situasjonen utfordrende. Det er 
vik tig å ha soliditet i en slik situasjon, selv 
om det selvsagt aldri må bli en sovepute. 

Nyt ferien, ta vare på deg selv og dine!

LEDELSEN
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Har du jobbet en stund, har du helt sikkert en strategi eller to liggende i skuffen. Ja, for i mange 
virksomheter er det nettopp det som skjer. Planene støver ned, og blir aldri satt ut i livet. Det gjør 
Tommy Stangeland noe med. Stangeland Maskins nye strategi er kortfattet, konkret og målbar. 
Målet er at den skal følge de ansatte hver dag. 

Vi møter Stangeland Maskins daglige 
leder en travel formiddag. Fra kontoret 
har han utsikt til gårdsrommet bak 
hovedbygget på Soma. I området 
er det full aktivitet, akkurat slik det 
skal være. Biler, maskiner og utstyr 
kjøres inn og ut, og klargjøres for nye 
oppdrag. 

– Det er akkurat dette, folkene i 
bedriften og alt det vi driver på med, 
det handler om. Vi trenger ikke en 
strategi hvis ikke alle ansatte eier den, 
forstår hvor vi skal og hver dag er 
med på å bringe oss nærmere målet. 
For hver enkelt av oss handler det om 
å gjøre det lille ekstra. Summen av 
små steg i riktig retning betyr alt, sier 
Tommy. 

Noen eksempler underbygger fokus i 
strategien: 

Når bedriften med hensyn til økonomi 
har et mål om å øke omsetningen 
med 50 millioner kroner årlig med et 
resultat på 6 prosent, er det viktig å 
eksemplifisere hvorfor det er slik. Og, 
ikke minst, hva du kan gjøre for å bidra 
til at målet nås. 

Eller på markedssiden, hvor vi har 
som mål at vi til enhver tid har inne 
75 prosent av omsetningen. Også her 
– hvorfor det er viktig, og hva du kan 
gjøre for å bidra. 

Sist, men ikke minst, bærekraftmålene 
som spenner fra sykefravær og miljø 
og utslipp, til kvalitet. Hvorfor er alt 
dette viktig for oss i Stangeland, og 
hvordan kan jeg bidra til at vi når 
målene vi har satt oss, er spørsmål 
som også besvares. 

Hvor forslitt begrepet enn er, handler 
det om kommunikasjon. Hva vi sier, og 
hvordan andre oppfatter oss. 

– Mange mennesker jobber i virksom-
heter med en strategi som knapt er 
forståelig for folk flest. Og dette er altså 
de samme som skal sørge for at bedriften 
når målene sine. Slik vil ikke vi ha det. De 
cirka 60 nye ansatte vi ønsker velkommen 
hvert år, skal sammen med oss som er 
her fra før, mange har kanskje jobbet her 
i 10, 20 og 30 år, vite hvem vi er, hvordan 
vi jobber, vårt felles mål og vår plass i 
alt dette. Klarer vi ikke det, vil heller ikke 

Folk skal vite hvor vi 
er på vei, og vi skal eie 
målene sammen
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planene våre fungere, legger  
han til.  

Med dette som utgangspunkt 
har Tommy stått i spissen for å 
tenke nytt om strategien. Han 
er opptatt av at alle skal være 
inkludert, kjenne og forstå den, 
engasjere seg og bidra. Visst 
stilles det krav til hver og en for 
at så skal skje, men det frykter 
ikke sjefen. Tvert imot. 

– Jeg tror folk trives bedre når 
det stilles klare krav til dem. Da 
er det mye enklere å føle at man 
bidrar og er med på å skape noe 
stort. Krav og tillit går hånd i 
hånd, sier han. 

Og det er ikke bare internt 
at det skjer. Kundene og 
markedet stiller strengere krav. 
Forventningene er langt høyere 
enn for bare noen få år siden. 
Eksempelvis griper mange av 
FNs 17 bærekraftmål direkte 
inn i Stangelands virksomhet. 
Ved siden av de kanskje mest 
åpenbare, de som går på miljø, 
finnes det her eksempelvis mål 
om økonomisk vekst, kunnskap 
og ansvarlig forbruk som alle 
er relevante og viktige også for 
bedriften. 

– Vi har i mange år jobbet godt 
og effektivt med utvikling av 
virksomheten, men har ikke 
vært like flinke til å fortelle det 
internt og eksternt. Det gjør 
vi noe med, sier Tommy. Han 
skryter av det som har blitt en fin 
strategiplakat, veilederen som 
er utarbeidet i forbindelse med 
planen og det arbeidet HMS-KS-
sjef Olav Silde og markedssjef 
Fredrik Omdal har gjort. 

– Og så må jeg selvsagt legge 
til de mange gode og viktige 
innspillene som er kommer 
fra folk underveis. Essensen 
av alt dette er å finne i den 
nye strategien vår, sier Tommy 
Stangeland. 

En god strategi handler om valg, 
prioritering og ikke minst bruk 

– En god strategi handler om å gjøre 
valg og bevisstgjøre organisasjonen 
om hvor vi vil. Det sier markedssjef 
Fredrik Omdal og HMS-KS-sjef 
Olav Silde, som har vært sentrale i 
arbeidet med Stangelands nye plan. 
Begge håper og tror den vil bli viktig 
og mye brukt blant alle ansatte. 

Med utgangspunkt i visjonen 
om å være ledende i bransjen er 
strategien basert på tre hoved om-
råder, som regelmessig evalueres: 

Økonomi
Gjelder omsetning og resultat, 
der sistnevnte er et mål på hva 
bedriften sitter igjen med etter at 
alle kostnader er dekket. Her er det 
også lagt opp til en måte å opp-
datere tallene på, for det hjelper lite 
med en plan om ingen vet hva som 
er status, og hvor vi befinner oss i 
forhold til målet. 

Marked
Hvor mange prosjekter som er 
vunnet, og hvor mange av disse 
er oppdrag med en verdi over 100 
millioner kroner. I strategien slås 
det fast at prosjekter av denne 
størrelse skal utgjøre 33 prosent av 
omsetningen. I tillegg skal ett prosjekt 
i strategiperioden skal være større 
enn 40 prosent av en årsomsetning. 

Bærekraft
Et omfattende område, som handler 
om alt fra andelen lærlinger og 

STANGELAND MASKIN

sykefravær, til miljøskade, utslipp og 
kvalitetsavvik. 

– Mye av dette går på forutsigbarhet 
og jobbsikkerhet. Vi arbeider i 
et marked hvor vi hele tiden er 
avhengig av nye oppdrag. Dette 
er viktig informasjon og kunnskap 
om markedsarbeidet vårt, men 
nå ser vi hele organisasjonen som 
målgruppe fordi vi ønsker at alle 
skal se seg selv som en viktig og 
verdifull del av verdikjeden, sier 
Omdal.

Skal du anvende en strategi, må 
du forstå den og vite hvordan det 
gjøres. For dette formålet får hver 
ansatt en brukerveiledning. Den 
forteller hvorfor og hvordan de ulike 
målene er viktige, og hvordan den 
enkelte kan bidra. 

– Hvordan hver enkelt kan bidra er 
kanskje det spørsmålet vi fikk oftest 
da vi var rundt om i organisasjonen 
og fikk innspill til hva folk trenger, 
og hvordan strategien kunne gjøres 
best mulig, sier Olav Silde. 

Sist, men ikke minst, skal hver av 
de 13 avdelingene og faggruppene 
i Stangeland definere hva de kan 
gjøre for å bidra til at målene nås. 

– Her snakker vi om konkrete tiltak. 
Det er viktig for å få folk til å eie 
målene våre, poengterer Olav Silde 
og Fredrik Omdal. 
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Strømninger i havet gjør at det 
samler seg sand i havnebassengene. 
Sandbankene var nå blitt så høye i 
Kvassheim og Obrestad havn i Hå 
kommune, at det var på tide å 
renske opp.

På oppdrag fra Rogaland fylkes-
kommune har vi foretatt en 
utdypning. 

Alt innen mudring,  
kai- og havneanlegg 

STANGELAND MASKIN

Bildet er tatt på Obrestad havn, og maskinfører er Jon Magne Skretting.
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Ekspertene på ytre miljø 
ser generasjoner frem i tid
Det går under betegnelsen ytre miljø (YM), omfatter alt fra 
livsvilkår, påvirkning og ressursbruk til arbeidsmiljø, og er en 
viktig satsning i Stangeland. De siste månedene har selskapet 
styrket kompetansen og kapasiteten på området.

Nina Nilsen og Kristine Helle Forsaa 
er nye såkalte YM-koordinatorer i 
virksomheten. Et av prosjektene 
hvor nettopp ytre miljø er topp 
prioritert, er den nye E39 firefelts 
motorveien i Lyngdal, som bygges 
av arbeidsfellesskapet Implenia 
Norge og Stangeland for Nye Veier. 
Her blir det over 9 kilometer ny 
firefelts motorvei, et planfritt kryss, 
to tunneler og brukonstruksjoner. 

– Stangeland, kundene våre og 
samfunnet rundt oss har et sterkere 
fokus på dette fagområdet enn noen 

gang. Det handler om plante- og 
dyreliv, sårbarhet, forurensning og 
ansvarlighet, for å ha nevnt noe. For 
å kunne overvåke og følge opp dette 
trengs det blant annet kompetanse til 
å se og forstå utfordringer, muligheter 
og metoder, og sette opp og drifte 
måleprogram og tiltak. Denne 
kunnskapen har våre nye YM-folk. Vi 
er svært glade for å ha fått Nina og 
Kristine som kolleger. De tilfører oss 
viktig kompetanse og handlekraft, 
sier HMS-KS-sjef Olav Silde. 

Kundene får stadig sterkere bestiller-

kompetanse, og stiller som en del 
av kontrakten krav til kompetanse 
innen både drift, HMS, kvalitet, ytre 
miljø og håndtering av risiko og 
muligheter. Det å få tak i kvalifiserte 
folk, også innen dette feltet, kan 
være vanskelig. Men her klaffet det 
altså, og ikke bare med én, men to 
nye spesialister.

Nina og Kristine skal gi råd om drift 
og styring, men vil også ha god 
kompetanse på myndighetskrav, 
reguleringer og hvordan store 
prosjekter kan gjennomføres best 
mulig ut fra omgivelsene. 

– Dette handler blant annet om 
bærekraft. Da tenker vi ikke et par 
år frem i tid. Her snakker vi snarere 
om 2–3 generasjoner, slår Olav Silde 
fast. 

STANGELAND MASKIN
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Viktigste egenskap 
som leder er å se folk 
Etter et langt, yrkesaktivt liv nærmer Bernt Magne Gilje seg 
pensjonsalder. Som mange andre har han tenkt at tiden 
kan hende var inne for å gi seg. Ut 2022, kanskje – om det 
da ikke dukket opp noe spennende, sa den erfarne karen til 
seg selv. Det gjorde det, og i dag er 67-åringen klar for nye 
utfordringer. 

Bernt er driftsleder i Stangeland Maskin. 
Sammen med Karoline Klausen og 
Kristian Nord-Varhaug, henholdsvis 
driftsingeniør og driftsleder, er han en av 
litt over 60 mellomledere i selskapet som 
deltar på lederutvikling. De tre er tett på 
folkene ute, og har blant annet ansvar 

– Ledelse er viktig på alle plan, ikke 
minst blant dem som gjør strategi 
og planer om til handling i de 
enkelte prosjekter og avdelinger. 
Det er disse som ofte er tettest på 
folkene våre, sier personalleder 
Mette Idland. 

Hun forteller at til sammen cirka 90 
personer, hvorav 64 mellomledere, 

Å være en  
god leder 
krever trening 

deltar i programmet i Stangeland. En 
rød tråd gjennom opplegget er å skape 
størst mulig trygghet i jobben. 

– Du blir aldri ferdig utlært, og må hele 
tiden være i utvikling. Derfor ruller og 
går dette opplegget hele tiden. Hvem 
er jeg som leder, og hvordan påvirker 
jeg folk rundt meg, er bare noen av 
spørsmålene vi stiller oss selv, sier 
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Karoline Klausen (28) 
Driftsingeniør. Jobber 
administrativt med 
prosjekter. Løpende kontakt 
med driftsledere, formenn 
og byggherrer. 

Kollegene sier: Alltid på. 
Spør du henne om noe, får 
du rask og klar respons. 

henholdsvis et par og tjue og 15 år 
bak seg i virksomheten, og forteller at 
dagens jobb også omfatter kontakt 
med oppdragsgiver og byggherre. 
På den måten blir de et viktig nav i 
prosjektene. 

For samtlige Stangeland-ledere er tett 
kontakt med kolleger og medarbeidere 
noe av det absolutt viktigste. 

Karoline forteller at hun til daglig har 
mest kontakt med formenn, drifts ledere 
og baser, mens Bernt og Kristian på sin 
side jobber direkte med folkene ute. 

At folk er forskjellige, kan alle tre skrive 
under på. 

Det å kjenne folk er viktig. Å møte dem 
der de er til enhver tid. Skal du gjøre 
en god jobb, må du ha det ok med deg 
selv. Det gjelder for oss alle. Viktigste 
suksesskriterium for det er tillit. 

– Vi er ett lag, slår Kristian fast, vel 
vitende om at akkurat det ofte er en 
forslitt frase i næringslivet. Men det er 
faktisk slik det fungerer i Stangeland, 
slår han og kollegene fast. 

Har eierne i ryggen
Et snaut år, cirka 15 år og et par og tjue. 
Blant de tre er det Bernt som har lengst 
erfaring fra Stangeland. Har er klar på 
hvordan selskapet og bransjen har 
utviklet seg. 

– Utviklingen har vært utrolig. Alt 
er blitt større, mer profesjonelt og 
strukturert. Det jobbes tryggere og mer 
effektivt enn noen gang, slår han fast. 

Og, sier han med tilslutning fra Karoline 
og Kristian: 

– Vi har eiere som tror på oss, og som 
satser. Å ha tillit betyr alt, uansett hvor i 
organisasjonen du jobber. 

Mette, som trekker frem kommunikasjon, 
motivasjon og det mer formelle, lover og 
regler, som eksempler på viktige temaer. 

– Å lede det som har med prosess, fag 
og utstyr å gjøre, er én ting. Å lede 
mennesker noe helt annet. Vi er ikke 
maskiner. Det at vi blir sett, hørt og 
forstått, betyr mye for oss alle, sier Mette 
Idland.

Kristian Nord-Varhaug (35)
Driftsleder med ansvar 
ute på anlegg, det vil si 
planlegging, tilrettelegging 
og gjennomføring av 
prosjekter. Vil gjerne mer på 
skolebenken, eksempelvis 
Teknikken.

Kollegene sier: Tålmodig, 
trygg og ambisiøs.

Bernt Magne Gilje (67) 
Driftsleder med de samme 
arbeidsoppgavene som 
Kristian. Planlegging, 
tilrettelegging og 
gjennomføring av prosjekter.

Kollegene sier: Trygg, ryddig 
og med mye erfaring og 
kunnskap.

for at prosjektene gjennomføres i henhold 
til plan.

Du blir aldri ferdig utlært som leder. 
Dermed finnes det heller ikke en slutt dato 
for programmet som i 2021 hadde seks 
samlinger, og som fortsetter med flere 
nye i år. 

Ta vare på og utvikle kompetansen
Ledelse i Stangeland er mye, og spenner fra 
konsern og selskap til å få hjulene til å svive 
ute på anleggs plassene. Hver dag, hver 
uke og hele året. Det han dler om at avtaler, 
planer og god kjenninger er på plass. At det 
er samsvar mellom byggherrens ønsker og 
behov og arbeidet som skal gjøres, og at 
alle arbeidsoperasjoner gjennom føres på 
en sikker og effektiv måte.

– Og, selvsagt, at folk er motiverte og 
trives. En av de viktigste oppgavene for 
oss som ledere er å se hver enkelt, sier 
Karoline. Det er kollega Kristian Nord-
Varhaug enig i. 

– Å ha en god kontakt med folk, prate 
med dem og være tett på, er noe av det 
viktigste jeg har lært, sier han. 

Stikkordet for Karoline, så vel som Kristian 
og Bernt, er kunnskap. 

– Jeg har vært i Stangeland i et snaut år. 
Noe av det jeg fokuserer på, er å ta klare 
beslutninger, basert på dialog og kontakt 
med kolleger og mine egne vurderinger. 
Det er utrolig mye kompetanse i 
Stangeland, og den er det viktig å ta 
vare på og utvikle, sier Karoline, som er 
utdannet sivilingeniør. Hennes tidligere 
arbeidsgiver, Norconsult, har hun bare 
godord om. Hun er likevel imponert 
over hvor flinke man er i Stangeland til å 
utvikle medarbeiderne, og mener nivået 
her må være bransjens høyeste. 

Folk er forskjellige 
Det er Bernt og Kristian enige i. De to har 
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Sortering av masser på Sunde, godt for kostnadene, 
godt for bærekraften

Sorteringsverket i full gang, 30–80 mm til høyre, 
storsteinen over 80 mm rett frem, og helt til 
venstre sorteres ut tippmassen 0–30 mm.
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Sortering av masser på Sunde, godt for kostnadene, 
godt for bærekraften Før det blir trelasthandel på Sunde i 

Stavanger, skal 25.000 m3 masse ut av 
den 15 mål store tomten som i løpet 
av 2023 vil huse den 11 mål store Coop 
bygg-butikken.  Det er Masiv som er 
tildelt totalentreprisen av byggherren,  
Madla Handelslag prosjekt. 

Det er god gang på anlegget, og 
samspillet mellom  
Johnny Rene 
Helleland i doseren, 
Kenneth Hodne 
i lastemaskinen 
og Egil Årsland 

i hjullasteren viser at dette anlegget 
driftes effektivt. 

– Det er mange faktorer som avgjør om 
det er hensiktsmessig å benytte seg 
av et sorteringsanlegg, sier driftsleder 
Kenneth Hodne fra førerhuset til sin 
Cat 330. Massene må være egnet, og 
av noenlunde samme kvalitet. Absolutt 

alt av masser sendes først 
gjennom sorteringsverket, hvor 
tippmasse og stein sorteres 
ut. Steinen kjøres deretter 
gjennom knuseren for å brukes 
på tomten. De forurensende 

massene transporters til Svaaheia 
avfallsanlegg i Sokndal.

Et sorteringsanlegg og logistikken rundt 
er plasskrevende. På den 15 mål store 
tomten passer det likevel perfekt å sette 
opp knuse- og sorteringssettet. 

– I et miljø- og kostnadsperspektiv fører 
sorteringen og knusingen til at vi kan 
bruke mer masse internt på anlegget, og 
følgelig reduserer transportbehovet med 
20–30 %, sier driftsleder Kenneth. Dette 
er positivt, ikke minst i forhold til FNs 
bærekraftmål om mindre råvarebruk. 
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Større hengere, mindre utslipp pr. tonn
Etter initiativ fra bransjeorganisasjoner 
som Norges Lastebileier Forbund (NLF) 
og Norges Skogeierforbund, er flere 
vegstrekninger dimensjonert opp fra 50 
til 60 tonns totalvekt. Større last betyr 
færre biler, færre kilometer kjørt og 
mindre utslipp av CO2. 

Det betyr mindre utslipp pr. tonn 
transportert.

– På strekninger hvor vi har mye 
massetransport og hvor forholdene 
ligger til rette for det, har vi gitt innspill 
til veieier om at veien bør opp-
dimensjoneres, sier Kjell Arild Egeland, 
maskin- og transportsjef i Stangeland 
Maskin. Han forklarer at veieier kan være 
både Statens vegvesen, fylkes kommune 
eller kommuner. Den siste strekningen 
som ble dimensjonert opp basert på 
innspill fra Stangeland, er veien fra E39 
til Stangelands hovedkontor på Soma.

For å kjøre lovlig med totalvekt på 60 
tonn må bil og henger totalt bestå av 7 
akslinger. Det finnes ingen «one size fits 
all», og hvert sett bestående av bil og 
henger optimaliseres ut fra type kjøring 
de går mest på. 

En 4-akslet bil kjører med 3-akslet 
henger, og en 3-akslet bil må ha 4-akslet 
henger. Når veien er godkjent for 60 
tonn, økes nyttelasten fra 30 tonn til 
38 tonn. Det utgjør en stor forskjell på 
mange måter.

– Gevinsten er stor, slår Egeland fast 
og drar frem IVAR-utbyggingen på 
Fjermestad som et tenkt eksempel. 
Anlegget er kun 14 kilometer fra 
Jærpukk, og ved en oppdimensjonert 
veistrekning her kunne man redusert 
antall turer mellom Jærpukk og 
Fjermestad med 758 lass.

– Tenk på hva det hadde redusert av 
trafikk i nabolaget, sier Egeland. Han 
bekrefter at dieselforbruket økes når 
man trekker tyngre lass, men netto 
besparelse ville fortsatt vært 8.145 kg 
CO2 ved å øke til 60 tonns totalvekt på 
dette prosjektet. Dette tilsvarer CO2 

utslippet til 4 personbiler som kjører 
12.000 km årlig. 

Stangeland har i løpet av året kjøpt åtte 
nye Istrail-hengere, dimensjonert for 60 
tonns kjøring, men også ombygging av 
eksisterende hengere er aktuelt. 

– Ombruk av kvalitetsutstyr gir lengre 
levetid og er lønnsomt, sier Egeland og 
nikker mot verkstedet som han skimter rett 
utenfor vinduet sitt. Han forteller:  
– Til en fireakslet bil har vi bygget om en 
treakslet henger med lengre drag, mens 
til krokbilene har vi justerbare drag slik at 

Stangeland har nylig fått åtte nye Istrail-hengere dimensjonert for 60 tonns kjøring. De går fast ute i drift, og 
lastebil-koordinatorenes rolle er å planlegge effektive turer ut fra veiene som massen skal fraktes på slik at det 
blir mindre utslipp pr. tonn transportert. Her er Svenn-Håvard Lauvås Livik (transportkoordinator), Henning 
Sjursen (sjåfør) og Kjell Arild Egeland (maskin- og transportsjef ) foran det første settet som ble satt i arbeid. 



Større hengere, mindre utslipp pr. tonn

vi kan redusere lengden fra 22,0 til 19,50 
meter. 

På 60-tonns vei må settet være 22,0 
meter, mens på 50-tonns vei er lengde 
19,50 meter. Når det kjøres med 
60-tonns sett, er det likevel gunstig å 

STANGELAND MASKIN

ha justerbare drag, slik at man kan 
korte inn settet og smidig navigere 
inne på anlegget. 

Egeland poengterer at også 
fornøyde sjåfører er god økonomi 
i seg selv.

STANGELAND MASKIN

En god nabo
 –  også i Lyngdal

Bergsprenger Hans Jacob Nygaard forklarer 
Amalie hva som skjer i forkant og under en 
salve. Her lukter hun på dynamitt.

15

Amalie Bråtlund (11 år) bor på Foss, og er 
nabo på rigg- og anleggsområdet vårt til-
knyttet Foss pukkverk. Familiens bolig ligger 
ca. 700 meter i luftlinje fra anleggsområdet, 
og hun hører godt anleggsaktiviteten. 

– Jeg er hjemme alene etter skoletid, og jeg 
syns det er litt skummelt når det sprenges, 
forteller hun. 

Ifølge Psykolog Karl Tore Øvergård vil det 
å være skeptisk og kjenne på redsel være 
menneskelig, og kan komme av at noe er 
uoversiktlig, eller at man ikke har kunnskap 
om det. Med det utgangspunktet, var det 
lettes å ta Amalie med på tur ut i anleggslinja 
for å vise hva som foregår. Iført komplett 
verneutstyr fikk hun omvisning ute i linja på 
ny E39 gjennom Lyngdal. 

– Jeg fikk lukte og kjenne på dynamitt, i 
tillegg forstår jeg bedre hva som gjør at det 
blir lyder. Jeg var tett på boreriggene som 
lager klar hullene som dynamitten skal ned i, 
og jeg fikk se hva som skjer med steinen etter 
at fjellet er sprengt, sier hun. Etter endt besøk 
meldte hun seg på gratis sms-varsling, slik at 
hun kan få melding i forkant av neste salve 
som blir detonert. 
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Gjenvinning og ombruk  
av vann sparer tid, penger 
og miljøet

– Det er lønnsomt å drive bærekraftig, 
slår Tommy Stangeland fast. Ingen tvil 
om at han er engasjert mens han traver 
over gårdsplassen på Soma. Han er i 
gang med sitt nyeste prosjekt – å samle 
opp vaske- og overvann i to gigantiske 
tanker som til sammen rommer 1,2 
millioner liter. – Går det som jeg har 
tenkt, er gevinstene flere, sier han.

Stangeland bruker årlig mellom  
25 og 35 millioner liter vann, og ved 
å samle opp tak-, overflate- og vaske-
vannet og bruke dette på nytt mener 
Tommy bestemt at han skal spare 
drikkevannsressursen med 10 millioner 
vann årlig. Også belastningen på avløps-
nettet vil reduseres med tilsvarende 
mengder. 

Miljø og bærekraft er viktigere enn 
noen gang, også innen bygg- og 
anleggsbransjen. Under årets Arctic 
entreprenør, et årlig arrangement i regi 
av Maskinentreprenørenes Forbund 
(MEF), var det paneldebatt, hvor blant 
andre tidligere stortingspolitiker 
Rasmus Hansson (MDG) deltok. 
Hansson, som er miljøvernaktivist og 
utdannet biolog, skrøt av bransjen, 
og sa at dette er en næring som 

både er proaktive og bidragsytere til 
bærekraftige løsninger. 

Tilbake til de store vanntankene på 
Soma. For går alt etter planen, vil 
det bli mindre uttak av ferskvann fra 
forsyningsnettet til IVAR. 

– FNs bærekraftmål tar initiativ til et 
ansvarlig forbruk og produksjon, samt 
oppfordrer til å drive med innovasjon 
innen transport, vanningssystemer, 
energi og informasjonsteknologi for å 
få på plass bærekraftig utvikling. Det 
innebærer å gjøre mer med mindre 
ressurser. Kan noe gjenvinnes og brukes 
om igjen, skal vi i Stangeland gjøre det, 
sier Tommy.

Ta byggingen av ny sykkelstamvei 
mellom Sandnes og Stavanger 
som eksempel. For å drifte 
fundamenteringsriggene her, trengs 
det daglig opp mot 20.000 liter vann. 
Også anleggsgartnere bruker vann 
for å sinke herdeprosessene ved 
kantsetting, vanning av grøntanlegg, og 
støvdempende tiltak. Ideene er mange, 
og Stangeland skal nå forske på hvor 
mange bruksområder det resirkulerte 
vannet nå skal brukes på. Før vannet 

Hver tank rommer 600.000 liter vann, og mens den ene tanken er i bruk, vil den andre fylles opp og sedimentere/rengjøre vannet, forteller Tommy.

tas i bruk, skal det sedimenteres og pH-
justeres. Kvaliteten skal være god. 

– Nå kan vi i rekordfart fylle på med 
resirkulert og rent vann fra tankene 
på Soma, uten å belaste IVARs 
forsyningsnett. Med en stor pumpe får 
vi vannet over i transportbeholdere, 
noe som sparer mye tid. – Det er som 
med el-billadere. Det er om å gjøre å 
dumpe så mye energi som mulig på 
kortest mulig tid. Det er «vann»-vittig 
spennende å forske mer på dette, og jeg 
blir motivert av å finne nye løsninger, 
slår daglig leder Tommy Stangeland fast. 

– Vi kan spare drikkevannsressursen med 10 millioner 
vann årlig, sier Tommy Stangeland.
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Fanger sol og reduserer 
miljøfotavtrykket

Stavanger-regionen er neppe kjent for 
antallet soltimer, men forholdene ligger 
likevel godt til rette for at solcellepanel 
er en lønnsom energiinvestering. Et av 
regionens største anlegg finner du i 
Stangeland næringspark, hvor Stange-
land Gruppen har eierinteresser i samt-
lige bygg. 

Her har Stangeland sammen med leie-
tager Archer investert fem millioner 
kroner i et 3.000 kvadratmeter stort sol-
celleanlegg bestående av 1664 paneler 
med en kapasitet på 600.000 kWh. 

– Det er flere fordeler ved å produsere 
deler av energien selv, sier Jan 
Klingsheim, finansdirektør i Stangeland 
Gruppen. – Nå som energikostnadene 
er gått i taket, er det lønnsomt. I tillegg 
avlaster vi et allerede overbelastet 
energinett ved å stå for cirka 33 % av 
energibehovet med egenprodusert 
strøm, sier han. 

Det å være bevisst eget forbruk er en 
annen fordel. Via en livemonitor kan alle 
følge med på hvor mye som produseres 
ved hjelp av solenergi, hvor mye som 
kjøpes på eksternt nett, og hvor mye 
CO2 en sparer. 

– Teknologien innen solcelleprodusert 
energi er kommet langt, og strøm og 
varme produseres hvor den skal brukes, 
uten tap i nettet, sier Jan.

Også på Soma er det 
nå montert solceller 
på taket til den 
nye treflishallen til 
Rogaland Gjenvinning. 
Investeringen er på cirka 
en million, og består av 
369 paneler montert 
over en sørvendt flate 
på 700 kvadratmeter. 
Dette anlegget har 
en forventet årlig 
produksjonskapasitet på 
150.000 kWh.

– Målet er at 
solcelleløsningen skal 
dekke store deler av 
vårt energibehov, sier 
daglig leder i Rogaland 
Gjenvinning, Julie Vold. 
Hun er tydelig på at 
bærekraft må vises 
igjen i handlinger, og 
at det er viktig med 
konkrete tiltak for å vise 

at bedriften gjør tiltak for å redusere 
CO2-utslipp. 

– Vi ser på en mulig CO2-besparelse på 
inntil 70 042 kg årlig, sier Julie.  
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Bygger motorvei 
for syklistene
Kjører du E39, motorveien mellom 
Sandnes og Stavanger, kan du se 
Stangeland-biler og -maskiner overalt. 
Her kommer Sykkelstamvegen, en 
offentlig satsning til 1,4 milliarder kroner. 
Ovar Risa er en av driftslederne våre 
her. Ved siden av å gjøre en topp jobb 
på entreprenørsiden er han opptatt av 
lagbygging og bærekraft. Det gir bedre 
miljø og lavere kostnader. 

Det er Statens vegvesen som er utbygger 
av Sykkelstamvegen. Prosjektet er delt 
opp i seks etapper (se kart). 

Strekningen mellom Granneskrysset 
og Forus ble åpnet i 2020. Nå bygges 
sykkeltunnelen ved Augelands-
tunnelen (E12 Sykkeltunnel), sykkel-
vei mellom Sørmarka og Grannes-
krysset (kontrakt E05, Sørmarka–Asser 
Jåttens Veg) og mellom Forus og 
Rema 1000 på Stangeland i Sandnes 
(E02, E03 og E04, Sandnes grense–
Oalsgata). 

Det er Kruse Smith som har total-
entre prisen på E12 og 05-kontraktene, 
med Stangeland som under entre-
prenør. På kontrakten E02-03-04 
er det Stangeland som har total-
entreprisen, her med drifts lederne 
Ovar Risa og Bernt Gilje som fra hver 
sin retning leder arbeidet. De har 
ansvaret for hver sin kontrakt. Den 
midterste strekningen mellom IKEA 
og Smeaheia deler de på. 

Strekket Stangeland har ansvaret for 
er 4,5 kilometer, inkludert sideveier. 
Oppdraget har en kontraktsverdi på 
330 millioner kroner, inkluderer flere 
kryss og betongkonstruksjoner, og 
skal ferdigstilles sommeren 2024. 

Ovar motiveres av store prosjekter av 
flere årsaker. Han liker å bygge lag, 
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Bas Tobias Wittchen er en god mentor for vei- og anleggslærling Marius Nese.

skape tilhørighet og prestere sammen 
med andre.  Han er opptatt av å skape 
en effektiv logistikk for å produsere 
mest mulig meter og kubikk sammen 
med grunnarbeidere, maskin førere, 
ja, sammen med alle som bidrar i 
prosjektet: 

– Det er jysla kjekt når vi får det til, 
men det krever at alle drar i samme 
retning, sier han, og forteller at et mål 
er å redusere tomgangskjøringen. 
Månedlig presenteres rapporter om 
satsingen, som allerede har blitt en 
snakkis på anlegget. 

– Redusert tomgangskjøring er viktig 
både for miljøet og kostnadene, og 
vi hjelper hverandre med å skape 
entusiasmen som skal til, sier Ovar. 

Mens driftslederen tar seg en tur på 
anlegget, treffer han maskinfører Jone 
Auestad. Jone skrur av motoren før 
han åpner vinduet for å slå av en prat. 
Han er fast bestemt på å bli den med 
lavest prosent tomgangskjøring. 

For å holde et høyt nivå på den interne 
konkurransen er Ovar opptatt av 
at alle selv får mulighet til å påvirke 
målene sine. 
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STANGELAND MASKIN

Tett på motorveien bygges sykkelstamvegen mellom Stavanger og Sandnes. Mot E39 settes 
det opp støyskjerm, og mot naboene skal det bygges en steinmur. 

Ovar Risa (t.h.) er en av flere driftsledere som nå har ansvar for å bygge den nye sykkelstamvegen.  Han mener at for å få til et godt samarbeid internt i 
prosjektet må han som leder lytte og være nysgjerrig på forslag som kommer fra utførende personell. Her sammen med Stian Skarbøvik (t.v.). 

– Hver og en konkurrerer kun med 
seg selv, ikke hverandre. Det er mer 
forpliktende å nå målene når vi styrer 
selv, sier han. Tomgangskjøringen 
vil variere med type oppgaver, og 
eksempelvis vil en lastemaskin ha 
lavere tomgang enn en som går på 
kabelgrøfter. 

– Ovar går foran som et godt 
eksempel for oss andre. Han er 
pliktoppfyllende, lyttende og 
interessert i innspill og syns punkter, 
og gir folk ansvar, sier prosjekt-
koordinator Stian Skarbøvik, som er 
samfunnskontakt i prosjektet. 

Et eksempel på det er lærling Marius 
Nese. 

– Marius er positiv og er lærevillig. 
Han setter selv koter, beregner 
mengder og tids bruk på oppgavene 
som skal gjøres. Det gir forståelse, 
kunnskap og erfaring, sier Ovar. 
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Heftig transport av 
karbonfangstanlegg
Norcem Brevik blir verdens første sementfabrikk med fullskala karbonfangst. Norcem og 
Heidelberg Cement Nord-Europa har en visjon om null utslipp av CO2 fra sine produkter i 2030 
sett i et livsløpsperspektiv. For å nå dette målet er de etter lang tids planlegging og utprøving 
endelig i gang med å bygge et fullskala karbonfangstanlegg i sementfabrikken.

Erik Andersen i Crane Norway 
Engineering har på oppdrag for Aker 
Carbon Capture AS og Norconsult AS 
arbeidet i lang tid med planlegging og 
3D modellering av løfteoperasjoner og 
transport av moduler til selve anlegget. 
Erik forteller at det er veldig interessant 
og lærerikt å få være en del av dette 
prosjektet. Ekstra spennende når det er 
utvikling av helt ny teknologi.

Utvikling av nyskapende teknologi
Utvikling av nyskapende teknologi 
er et satsingsområde i forbindelse 
med de globale klimautfordringene 
verden står overfor, nasjonalt og 
internasjonalt. Karbonfangst er et av 
flere satsingsområder, og i Norge er 
det flere ulike prosjekter som er under 
utbygging eller planlegging.

I Norge startet karbonfangst som en 

vill idé tilbake i 2005. Ulike forsknings-
miljøer og teknologiske bedrifter har 
siden da arbeidet med ulike løsninger. I 
2010 bestemte Norcem seg for å se på 
denne muligheten. Sementproduksjon 
er som kjent en industri med tung 
miljøpåvirkning, og 5–8 % av dagens 
CO2 utslipp i verden kommer fra 
nettopp denne produksjonen. Anlegget 
ved Norcem Breivik vil redusere 
utslippet i Norge med 1 %. Det er 
betydelig fra én aktør.

Første fase
Første fase av selve byggingen er nå i 
gang. Crane Norway er en av mange 
aktører som er med på dette. – Vi hadde 
i denne omgang ansvar for lossing av 
de første modulene fra båt og transport 
inn i fabrikken. 3 store moduler på 60 
tonn med 4,5 meter bredde er ikke 
dagligdags oppdrag for oss, forteller 

CRANE NORWAY

Erik. – Med god planlegging og 
beregning i forkant og ikke minst at vi 
har dyktige fagarbeidere og utstyret til 
å utføre oppdraget, er dette oppdrag 
vi kan.

Modulene ble fraktet med båt fra 
Finland til Trosvik Maritime AS like ved 
Brevik. Kolli av slike dimensjoner krever 
både løfte- og transportkapasitet. – Til 
dette oppdraget rigget vi oss til med 
en 500 tonns mobilkran som losset 
modulene av båt og til lagerkrakker på 
kaien. Der hadde vi klar en Scania R730 
tungtrekker med en 8-akslet hydraulisk 
tralle. Flyttingen av modulene måtte 
gjøres på natten, da veier måtte sperres 
av for å få plass til vogntoget. 

Krevende installasjon i anlegget
500 tonneren ble deretter flyttet til 
Norcem-fabrikken. Der var det støpt 
et eget betongfundament til kranen 
for å oppta det store marktrykket fra 
kranen når innlastingen skulle utføres. 
– Modulene er unike og kan ikke 
erstattes. Installasjonen av modulene 
i anlegget gikk også som planlagt. 
Gode sikkerhetsvurderinger og 
risikohåndtering sammen med dyktige 
fagfolk sørget for det, avslutter Erik.

Karbonfangst er en av mange nye 
teknologier innenfor reduksjon av 
klimagassutslipp og dermed tiltak for 
å redusere den globale oppvarmingen. 
I Crane Norway er vi i dag med på 
flere prosjekter i dette segmentet: 
havvindmøller til Hywind Tampen-
prosjektet og anlegget til Northern 
Lights på Kollsnes i Øygarden, for å 
nevne noen.

Det skal vi også fremover med 
rett utstyr og rett kompetanse.

De to modulene på hele 60 tonn kom med båt fra Finland til Trosvik Maritime, der de ble løftet 
på land av en 500 tonns mobilkran og mellomlagret på krakker.
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Lars Wian fra Kranringen sjekker at modulen står godt plassert på krakkene. Trekkvognen står klar til å rygge inn under kolliet og ved bruk av 
hydraulikken på tralle løfte det av krakkene og starte transporten.

Et stort antall arbeidere som på ulike måter var involvert i den historiske transporten venter spent på at kolliet kommer sigende inn til Norcem Breivik.

Den første modulen på 60 tonn heises ned på tilvist plass i det som skal bli det nye karbonfangstanlegget. Anlegget vil i drift redusere CO2-utslippet 
i Norge med en prosent.
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Karbonfangst 5: Modul to er på plass. Det 
blir spennende å følge videre utbygging av 

anlegget og ikke minst når det kommer i drift. 
Fra fangstanlegget er planen at CO2-en skal 

fraktes med båt til Naturgassparken i Øygarden. 
Derfra skal gassen fraktes i rørledning ut 

til permanent lagringssted i geologiske 
formasjoner i Nordsjøen.

CRANE NORWAY
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Full fart på Talentskolen, 
nytt kull gikk ut i vår 

STANGELAND MASKIN

De har både ambisjoner og mål, og 
er klare for faglig påfyll og utvikling. 
Siste kull på Talentskolen i Stangeland 
var ferdige ved påsketider, og over 
sommeren er det klart for en ny runde. 

Hver gruppe på et titalls ansatte får i 
løpet av en periode på et drøyt halvår 
innblikk i Stangelands og bransjens 
fagområder og verdikjede. Her er tema 
som prosjekt, kontrakt, økonomi, HMS 
og kvalitet, for å ha nevnt noe. Det 

Bak fra venstre: Kjartan Heggen (Birkeland), Stian Skarbøvik, Christian Håvik (Birkeland), Sander Austad, Tommy Waage Tengesdal og Eivind Hølland. 
Fremme fra venstre: Pawel Bogdan Czepek, Eirik Rugland og Jan Fredrik Østerhus Nilsen. 

er ledere på ulike plan som nominerer 
kandidater til skolen. Etter endt opplegg 
følges folkene opp, ikke minst med 
hensyn til videre ambisjoner og mål, 
forteller personalleder Mette Idland.  

Talentskolen åpner for kandidater fra 
hele konsernet, og for første gang 
denne sesongen hadde Birkeland 
ansatte med. Kristian Håvik og Kjartan 
Heggen er begge formenn, og daglig 
leder Kai Peder Birkeland var glad han 

kunne få av gårde de to på kullet som 
var ferdige i vår.  

– Vi har dyktige ansatte, og legger 
vekt på selvstendighet, at folk tar 
jobben seriøst, er godt forberedt og 
selvsagt leverer kvalitet. I tillegg til at 
Talentskolen er motiverende, legger 
den et godt grunnlag for videre faglig 
utvikling, sier Birkeland, som håper 
selskapet får med kandidater også 
senere. 
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Historisk transport 
av Bergens største 
turistattraksjon
I over hundre år har Fløibanen vært et landemerke og en attraksjon for bergensere og turister fra 
hele verden. Fløibanen har vært under renovering siden september, og har nå gjennomgått en 
fullstendig oppgradering. Crane Norway fikk det ærefulle oppdraget med å transportere de nye 
vognene gjennom trange gater opp til Fjellveien stasjon, der vognene ble løftet ut på banen.

Bjarte Tvedt, driftsleder for Kranringen i 
Bergen, har selv trasket rundt i de trange 
gatene i sentrum som barn og kjenner 
byen meget godt. Da forespørselen 
kom om vi kunne transportere de nye 
vognene til Fløibanen, vekket det straks 
iveren i meg, forteller Bjarte. Fjellveien 
stasjon ligger midt oppe i skråningen 
mellom byen og fjellet, og var valgt 
som utlastingssted for vognene. Nå var 
oppgaven å finne en rute opp som lot 
seg gjennomføre.

Den nye Fløibanevognen lastes opp på trekkvognen. Selve vognen er 16,5 tonn tung og 16,5 meter lang og vil ha plass til 120 passasjerer. 
Vognene er hypermoderne og kan i fremtiden fjernstyres fra et kontrollrom på toppen av Fløyen. Foto: Relevant

KRANRINGEN CRANE NORWAY

Politiet ledsaget hele transporten gjennom byen. Foto: Relevant
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Nattevåk
Sammen med Tommie Kristoffersen, 
Markedssjef i Crane Norway Vest, 
ble det timevis med planlegging og 
befaringer. Alternative ruter ble sjekket 
og kontrollsjekket fort. Det umulige 
oppdraget som mange beskrev dette som, 
skulle vi få til. Det ble flere sjekkrunder i de 
trange smugene på nattestid når jeg ikke 
fikk sove grunnet grubling. Smugvandring, 
litt som i yngre tider på vei hjem fra 
festligheter, ler Bjarte. Målet var å komme 
frem med minst mulig fysiske inngrep i 
omgivelsene.

Spesialutstyr og kompetanse
– Oppgaver som dette krever sitt av både 
utstyr og mannskap. Vi har begge deler i 
Crane Norway. Vår spesiallagde Volvo med 
tungtrekkergirkasse og luft styring på alle 
akslinger gir oss en unik manøvreringsevne. 
Sammen med Broshuis-hengeren vår 
som kan justeres side lengs og styres på 
bakakselen med egen fjern kontroll satte vi i 
gang, sier Tommie.

Aleksander Øie fra Kranringen var 
sjåfør på trekkvognen. Bjarte gikk selv 
bak hengeren og styrte denne med 
fjernkontrollen. Med toveis kommunikasjon 
lirket de seg i krypfart gjennom trange 
smug og skarpe svinger. – Det var på 
grensen til det umulige flere steder, men 
vi løste dette sammen. Til og med rundt 
Balaklava svingen ved Støletorget, som vi 
beskrev som et c-moment, kom 
vi rundt på første forsøk, forteller 
Aleksander.

Tommie Kristoffersen sjekker marginene 
foran trekkvognen, Aleksander Øie styrer 
trekkvognen med stødig hånd, og Bjarte Tvedt 
sideforskyver hengeren med fjernkontrollen. God 
kommunikasjon og planlegging var nøkkelen til 
suksessen. Foto: Relevant

Vognen avdukes for å sjekke at den er sikkert plassert på skinnene. Foto: Relevant
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Bjarte Tvedt, driftsleder i Kranringen i Bergen, hadde hånd om hele operasjonen fra oppstart 
planlegging til vognene var plassert på banen. Foto: Relevant

Den første vognen er vel fremme ved Fjellveien 
stasjon, der alle involverte parter gjennomgår selve 
løftet før det utføres. Foto: Relevant
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Folkefest i gatene
Det var ikke bare transportører og politi 
som var ute denne februardagen. Langs 
hele ruten hadde folk stilt seg opp 
med flagg og heiarop. Det var mange 
skuelystne som ville ha med seg denne 
spektakulære og historiske transporten. 
Hendelsen ble som seg hør og bør grundig 
dekket i lokal- og riksmedier. Den over 100 
år gamle Fløibanen er kjær for mange langt 
ut over Bergen.

Glede
– For Crane Norway er oppdrag som dette 
utfordringer vi ønsker. Vi får testet oss mot 
det som vi har forpliktet oss til i vår visjon 
og i våre verdier. Alltid på plass – Glede – 
Til å stole på og Løsningsorientert. Våre 
kunder skal få levert som bestilt.

I dette tilfellet var gleden stor, for vårt 
eget dyktige personell som deltok i 
oppdraget, vår kunde Fløibanen AS og ikke 
minst i befolkningen i byen. Eller som en 
bergenser vil si, for hele landet.

– Vi lyktes et hundre prosent. Begge 
vognene ble fraktet opp til Fjellveien 
stasjon og løftet ut på banen uten å gjøre 
fysiske inngrep langs ruta. Vel, vi kjørte jo 
i feil retning mot enveiskjøring, humrer 
Bjarte, noe som var en av de mange gode 
løsningene som ble benyttet i oppdraget.

Stian Andreassen, kranfører i Crane Norway Vest, styrer 
spakene på kranen som løftet vognene ut på banen med 
full konsentrasjon. Foto: Relevant

KRANRINGEN CRANE NORWAY
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Legger nye rør uten å 
grave opp bakken
Ingen tvil: Noen lar seg irritere over anleggsarbeid. I perioden 
hvor det pågår, kan det både bråke og støve mer enn vanlig. Men 
ikke alle oppdrag merkes like godt. På Forus gjennomføres et 
omfattende prosjekt knapt noen vet om. Her fornyes nettet til IVAR 
ved at nye rør føres inn i den allerede eksisterende rørgaten. 

Hvert rør trekkes ned i bakken og inn i 
eksisterende rørgate. Wire og container 
flyttes etter 5–600 meter, hvorpå et nytt hull 
i bakken åpnes. Løsningen sparer mange 
kilometer med grøfter, og flere hundre 
private hager forblir urørte.
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STANGELAND MASKIN

Stangelands Christian Eikeland prater i 
telefonen, og nikker til de to kollegene 
fra underleverandør Båsum Boring, 
mens han lukker opp byggegjerdene og 
tar seg inn på anleggsområdet. Det er 
ikke mer enn cirka 200 kvadratmeter, og 
rommer en kontainer, en gravemaskin, 
litt pukk og en haug med store rør. 

Hvert rør er 18 meter langt, har en 
diameter på 450 millimeter og en 
egenvekt på 1300 kilo. Utenfor gjerdene 
suser bilene fordi, uten at noen legger 
merke til arbeidet som foregår.

Sikrer vannforsyningen
Christian er formann, og har erfaring 
med tilsvarende arbeid. Etappen 
mellom Gausel via Hinna til Sørmarka 
var på 3100 meter. Nå jobbes det på et 
1600 meter langt strekk mellom Gausel 
og Forus. 

– De originale betongrørene på ø900 
var fra 50-tallet, senere fornyet med 
ø700 GRP (glassfiberarmert plast), og nå 
med siste teknologi STR 9 ø450 PE-rør, 
forteller han. Christian er opptatt av 
kvalitet, og slår fast at det ikke finnes 
bedre rørkvalitet enn det IVAR legger 
ned nå. 

Målet med oppdraget er først og fremst 
å sikre vannforsyningen til kommunene 
i regionen. 

– Med STR 9-kvaliteten garderer IVAR 
seg mot brudd- og vedlikeholdsstans, 
samtidig som levetiden før neste 
rehabilitering utvides, forteller 
Christian.

Et av de 18 meter lange rørene 
forsvinner inn i kontaineren, og 
gravemaskinen kommer med et nytt 
som føres inn samme sted.

Bak kontaineren er et hull i bakken  
hvor man kan se det nye røret som dras 
inn gjennom det gamle. 

Det er en vinsj på andre siden, og slik 
trekkes rørene. Vinsjen og wiren klarer å 
trekke 20 tonn, mens resten av detaljene 
forblir en forretningshemmelighet.

Inne i kontaineren finner vi igjen de to 
kollegene fra Båsum Boring, Henning 
Steinseth og Jan Terje Langseth. 

Rekordlangt trekk
– Her sveiser vi sammen rørene ved 
hjelp av varme og trykk på 470 bar, 
sier Henning mens han fester en 
maskineringsflens til begge rørene.  
– Jeg skal høvle overflaten på begge 
sider før jeg rengjør og setter på varme 
og trykk, forteller han. 

Når rørene er smeltet sammen, trekkes 
de med wiren ned i bakken og inn i 
rørnettet. 

Et normalt trekk ligger mellom 5 og 600 
meter, men disse karene har greid å 
gjennomføre et trekk på 1400 meter. Her 
snakker vi med andre ord om rekord. 

Christian på sin side roser prosjektet for 
god fremdrift.

– Vi har et godt samarbeid, hvor begge 
parter er opptatt av effektivitet og 
læring, sier han. 

Hennings Steinseth (Båsum) starter prosessen med å påføre rørene varme og 
trykk slik at de smeltes sammen.

Via en inngangsportal ned til eksisterende rørnett, fornyes nå IVAR sitt rørnett for drikkevann. 
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Gartnerne er godt  
i gang med utomhus 
på Nye SUS
Sensommeren 2021 ble tidenes trolig 
største anleggsgartnerkontrakt på 
Vestlandet inngått mellom Nye SUS, det 
nye universitetssykehuset i Stavanger, 
og Stangeland Maskin. Kontrakten 
har en verdi på svimlende 36 millioner 
kroner. Om det ikke skulle være 
Norgesrekord, er det i alle fall all-time 
high for gartnerne i Stangeland.

– Denne typen oppdrag er både kjekke 
og vanvittig lærerike, sier leder for 
anleggsgartnerne, Geir Åge Liland. Han 
nikker anerkjennende til driftsleder Jarle 
Storlid, som nå har fast oppholdssted 
på Stangelands kontorrigg. 

– Vi gartnere kommer ofte inn i slutten 
av prosjektene når de fleste andre har 
reist fra anlegget, sier Jarle. Han forteller 
at nå blir han kjent med byggherre og 
Stangelands prosjektorganisasjon. Det 
gir viktig erfaringsoverføring mellom 
drifts- og gartnerorganisasjonene.  
– Vi får større forståelse av hverandres 
arbeid, noe som vil gi oss enda bedre 
flyt både på dette anlegget og i 
fremtidige prosjekter, sier han. 

– Måten byggherren har organisert 
koordineringsmøtene på, vises også 
ute i den spisse enden. Byggeplassen 
er ryddig, koordinert og med en tydelig 
forankret sikkerhetskultur, sier Geir 
Åge. Det er tross alt Norges største 
byggeplass, så sikkerheten må ha første 
prioritet. 

Prosjektet har en varighet fra høsten 
2021 og frem til mars 2023, og gjelder 
for to områder. Det ene er å opparbeide 
gårdsrommene eller atriene i de store 
pasientbyggene med planter og 
belegning som naturstein, tredekke, 
betong og korkdekke. I tillegg kommer 
benker, lekeapparater og belysning. 

Den andre leveransen gjelder 
området ved helikopterdekket 
hvor det skal bygges vindskjermer, 
sikkerhetsgjerder, trapper, samt 
plantes trær og blomstereng. 

Atrium for hygge og rekreasjon
Det er syv atrier som nå blir deilige, 
grønne lunger hvor både pasienter 
og gjester kan oppholde seg. 

Det blir én hage pr. bygg. 
Hvordan de skal se ut, er detaljert 

beskrevet av byggherren. Det 
bygges vanndammer av nydelig 
brostein, renseanlegg for vann, 
vanningsanlegg til planter og trær. 
Den største hagen overleveres uke 25. 
Deretter går det slag i slag fremover.

– Hele 2000 stauder og 15 trær skal 
plantes på tre dager, forteller Geir 
Åge. Han er rolig, og har full tillit til at 
milepælen nås. Mens han og Jarle tar 
en befaring, myldrer det av aktivitet. 
Det legges brostein i dammen, 

Eksempel på hvordan et atrium skal 
se ut etter at Stangeland er ferdig. 
Illustrasjon SLA Norge

STANGELAND MASKIN
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tømrer bygger treplatting, det bæres inn 
stauder, og det måles og merkes opp 
hvilke stauder som skal plasseres hvor. 
Her er det viktig å respektere arkitektens 
beskrivelse, både med plassering og 
avstand mellom blomstene. 

Ikke noe søl med molda
– Staudene kommer til å bli helt 
nydelige, og vet du hvorfor? spør Geir 
Åge. – Kjenn på denne jorda, utbryter 
han entusiastisk. Det er kompostert jord 
iblandet sand. Den er fri for ugress, gir 
gode vekstforhold og letter fremtidig 
skjøtsel av plantene, forklarer han. 

Han kikker opp, og peker på bygge-
kranen som står utenfor bygget. Alt 
av maskiner, trær, stein og utstyr som 
skal inn i bygget, løftes inn av denne 
byggekranen på 45 meter.

– Alt må heises. Alle bygninger skal 
følge Rent Tørt Bygg (RTB)-veilederen, 
som er en filosofi om systematisk 
renhold i byggeprosessen.  

– Det passer oss perfekt! En av verdiene 
våre er at vi skal være ryddige, så det går 
godt å heise inn det vi skal jobbe med, 
avslutter Geir Åge.

En av flere dyktige steinleggere, Andrius Simkus

Driftsleder Jarle Storlid og Geir Åge Liland, leder for anleggsgartnerne, er godt fornøyd med fremdriften.
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Landet rundt 
for å spunte
I en smekker CAT340 sitter Martin 
Stokkeland bak spakene. Sett utenfra 
er Cat-en hans lik alle andre, men i 
førerhuset er det flere sensorer og 
styresystemer på spakene. Han liker å 
utfordre seg selv, den unge jærbuen, 
og da muligheten til å lære seg et 

Nå er ett år gått siden han begynte 
med spunting, og Martin reiser landet 
rundt på oppdrag for Stangeland, godt 
opplært av mentor og driftsleder Tor 
Harald Øglend.

– Det er mest på Østlandet vi har vært, 
forteller han, men legger til at han 
liker å reise, så det er helt greit om det 
blir flere oppdrag over hele landet 
fremover.

Hvorfor i alle dager skal Stangeland 
slepe maskin og mannskap på tvers 
av landet for å spunte? Svaret er at 
Stangeland har opparbeidet seg tillit og 
relasjoner i fundamenteringsmiljøet, og 

spesialfag kom, var svaret enkelt. 

Og om du lurer på hva spunting er, 
så er det altså en støttekonstruksjon 
som brukes for å holde løsmasser 
unna utgravninger på land og i 
sjøen.

Martin Stokkeland trives godt med å være på reist sammen med makker Johnny Grøsfjell. 
– Det er spennende å lære seg nye fagområder, sier han.



STANGELAND MASKIN

Et spunt er en støttekonstruksjon av stål som brukes 
til å holde masser unna utgravninger på land og i 

sjøen. Det såkalte aggregatet/vibroloddet til Martin 
har en kapasitet på å sette 14 meter dype spunt. 

Her er Martin i Lyngdal for å spunte i forkant av en 
byggegrop til brokonstruksjon. 

kundene vet hva de får når våre folk 
er på plass.

– Vi går mye for andre virksom-
heter som er spesialister på funda-
mentering, boring og sprøytebetong. 
De tar kontakt med oss når de har for 
mye å gjøre, eller trenger å få levert 
en jobb på kort tid, sier Martin, som 
synes det er helt greit å få beskjed 
om en jobb torsdag kveld, og på 
mandagen er han, maskin og makker 
Johnny Grøsfjell på hjul. 

Johnny kan faget, og vet hvordan 
spunten skal settes. Det gir en 
trygghet for Martin. 

– Jeg håndterer maskinen, og 
Johnny vet hvordan han skal 
ha det utenfor, sier han. Johnny 
vadrer, sikter med nålene og 
sikrer spuntene ved å sveise. De 
to har spuntet kai til splitlekter på 
Kvitsøy, grøfter og kum på Kløfta 
og utført mye arbeid i Porsgrunn. 

Det går ikke å spunte i fjell, og 
det er også utfordrende i sand. På 
Østlandet er det mye leire, og da 
er spunting en god sikringsløsning 
for elementer som vegger, 
skråninger og grøfter. 

STANGELAND MASKIN

Dropper dere en mail for å skryte litt av 
gjengen fra Stangeland som holder på 
med vannledning på Sandved terrasse. 

I utgangspunktet litt kjedelig å få gata 
sperret av pga. arbeid, men med denne 
gjengen med positive og løsnings-
orienterte karer går det veldig fint. De triller 
søppelspannet gjennom sperringene på 
tømmedag og tilbake på plass, og de løser 
alle mulige utfordringer med vare transport 
etc. på strak hånd (i dag fikk jeg ytterdøra mi 
levert med grave maskin:-)). Gårdsrommet 
mitt er ryddigere nå enn da de begynte. 

God helg hilsen Familien i Sandved terrasse 14A

En god nabo

Fra venstre: Wojciech Chowaniec, Sindre Haglund 
og en skikkelig glad Kjell Ove «Loffe» Vigre

Her er det lagt VA i ei trang gate, tett på skole, 
barnehage og trafikanter. Det er iverksatt tiltak 
for å ivareta alle tre, og det er ikke rørt en eneste 
kantstein. Ryddig og fint!

Dagsrekord legging rør på 
IVAR-ledningen 

Gjengen vårs på IVAR-ledningen greide 
å legge hele 156 meter på en dag. Ifølge 
pålitelige kilder er det ingen som har 
gjort dette før.

Godt jobba alle involverte!
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Stangeland tar en enda større del av verdikjeden, 
storsatsing innen betong
Selskapet var i mange år et begrep i næringslivet i Sandnes og 
resten av regionen. Nå gjenoppstår AS Betong, denne gang 
med Stangeland Gruppen på eiersiden. Ambisjonene er høye: 
å bli en ledende betongentreprenør.

I tillegg til Stangeland eies virksom-
heten av investeringsselskapet 
Prospective og Stian Tovslid. Sammen 
har de kjøpt betongvirksomheten 
til SV Betong. AS Betong har unik 
kompetanse på store og krevende 
infrastrukturprosjekter og kompliserte 
betongkonstruksjoner, og får allerede 
ved oppstarten over 50 fagarbeidere, 
prosjektledelse og administrasjon. 

For Stangeland er etableringen 
ytterligere ett steg mot å ta en større 
del av verdikjeden innen bransjen, og 
konsernsjef Olav Stangeland er ikke 
i tvil: Selskapet har ressurser til å ta 
markedsandeler. 

Tro på satsingen har også daglig 
leder i Stangeland Maskin, Tommy 
Stangeland. 

– Betong er en kritisk innsatsfaktor i 

bransjen, og dette vil blant annet gi økt 
forutsigbarhet, sier han. 

Regionen har vært igjennom vel 10 år 
nå med forholdsvis lav aktivitet innen 
store infrastrukturprosjekter. Nå skjer 
det mer enn på lenge. Blant stikkordene 
er Rogfast, vegprosjekter og bussveien. 

I tillegg er det i regionen ambisiøse 
planer for alt fra bygging av 
havvindmøller og datasenter, til 
batterifabrikker og landbasert oppdrett. 
Selvsagt er også næringsbygg, skoler og 
større boligbygg interessant. Det gjør 
utsiktene og mulighetene for AS Betong 
mer spennende enn på mange år, slår 
eierne fast. 

Fremtidens betongindustri handler 
om å finne de beste løsningene, 
med hensyn til både ressursbruk 
og bærekraft, kvalitet og kostnader. 

Det sammenfaller med at det er 
behov for en stor aktør som har 
kompetanse, erfaring og kapasitet 
til å ta krevende prosjekter, slik AS 
Betong har. 

Det er Hans-Christian David Sigmo 
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AS BETONG

Stangeland tar en enda større del av verdikjeden, 
storsatsing innen betong

fjor høst. Da de nye eierne av AS Betong 
søkte daglig leder, var han raskt en 
kandidat, og det gikk ikke lang tid før 
saken var avgjort. 

– Mitt hovedfokus er ledelse og 
utvikling av team. Det passer godt, 
for nettopp dette er en av de viktigste 
utfordringene i det nye selskapet, og 
dermed ble det en god match, sier han. 

I AS Betong handler det om å sette 
folk sammen i gode lag. Det er 
minst like viktig som å se hver enkelt 
medarbeiders spisskompetanse. Hans-
Christian er opptatt av motivasjon, og 
har som mål at folk og selskap skal ha 
de samme driverne. 

– En av mine viktigste oppgaver er å 
være mentor, sier den nye sjefen, som 
selv motiveres av å bidra til å utvikle 
en sterk bedriftskultur. Målet er å sette 
sammen det beste fra Stangeland og 
SV Betong. Det betyr at stikkord som 
ryddighet, effektivitet, god forberedelse 
og arbeidsglede blir viktig også i den 
nye virksomheten. 

Det er mye nytt når det gjelder hvordan 
store infrastrukturprosjekter nå 
gjennomføres. I dag snakkes det stadig 
oftere om en totalentreprisemodell. 
Det betyr at entreprenøren får ansvar 
for kompetanse, mennesker og 
samarbeidspartnere.

– Begrepet samarbeidspartnere er viktig 
i seg selv. Det er noe helt annet enn en 
underleverandør. Vi lykkes aldri alene. 
Skal vi være konkurransedyktige, må vi 
ha fokus på alt fra bærekraft og kvalitet 
til sikker gjennomføring. Kostnad er 
selvsagt også viktig, men det er totalen 
vi selger. Det gir lønnsom vekst. 

Sier Hans-Christian David Sigmo, som 
sammen med resten av staben i AS 
Betong snart flytter inn i nyrenoverte 
lokaler i det gamle rådhuset i 
Sandnes. Der er han klar for den store 
utfordringen: å bygge Rogaland.

som tar roret i selskapet. Han tiltrer 1. 
august, og kommer fra Multiconsult i 
Stavanger. Der har han arbeidet som 
seksjonsleder innen samferdsel, det 
vil blant annet si vegplanlegging i 
Rogaland og Agder, samt eksempelvis 
buss veien her regionalt. Hans-Christian 

har mange års erfaring, og kjenner 
fasene i infra struktur prosjekter, som i 
noen tilfeller faktisk til sammen kan vare 
opptil 10 års tid. 

Han ble for alvor kjent med Stangeland 
gjennom samarbeid i et stort prosjekt i 
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For Kolnes 
Maskin er 
tillit viktigst
De er akkurat passe store til «å snu 
på en femøring», og vet at nøkkelen 
til suksessen er å ha riktig person til å 
løse oppgavene. – Vi har brukt 40 år 
på å bygge tillit i markedet, og det er 
et konkurransefortrinn vi jobber med 
hver eneste dag, sier Magnar Helleland, 
daglig leder i Kolnes Maskin. 

Om du smaker litt ekstra på ordet 
«tillit», er det et stort ord som skaper 
mange forventninger. Definisjonen på 
tillit er at man er til å stole på, og at man 
har egenskaper som kreves for å mestre 
en bestemt situasjon. 

Magnar minnes tilbake til da prosjektet 
Sentrumsparken skulle bygges midt 
i Randaberg. Det var Jærentreprenør 
som var totalentreprenør, og i 
forhandlingene var byggherren skeptisk 
til om Kolnes evnet til å ta på seg det 
krevende 14-millioners oppdraget. 
Det var driftsleder Leif Jarle Vigre hos 
Jærentreprenør som utfordret Kolnes: 
– Er dere store nok til å løse dette på 
en trygg og effektiv måte? spurte han 
i sluttforhandlingene. Svarene han fikk 
var: Ingen er bedre enn Kolnes på lokal 
kunnskap, håndtering av naboer og 
lokalbefolkningen ellers, samt evne 
og ressurser til å levere jobben! Det ga 
Vigre en god magefølelse:

– Vi stoler på dere, sa han og signerte 
avtalen. 

Og Kolnes leverte. – Tillit er noe vi gjør 
oss fortjent til over tid, og som vi må 
vise oss verdig til gjennom handlinger, 
sier Magnar og er tydelig stolt av 
teamet sitt. 

Med sine 12 år i Kolnes vet Magnar hva 
han prater om. Han vet hva som kreves 

av egeninnsats og av sine 27 kolleger. 
Sammen med driftsleder Kenneth 
Aasberg, maskin- og transportansvarlig 
Kent Morten Vistnes, formann/
prosjektleder Kolbjørn Kolnes, og 
KS/HMS-leder June Eike, utgjør de 
ledelsen i den Randaberg-baserte 
entreprenørvirksomheten. 

Gunnar Kolnes bygde en stolt 
organisasjon hvor nøkkelen til suksess 
har vært ærlighet og lojale, dyktige folk 
som har bygget tillit i markedet over 
tid. 

– Allerede da jeg var ny i Kolnes, rigget 
Gunnar organisasjonen slik at vi kunne 
drive selvstendig. Det var slik han var, 
Gunnar. En raus person som støttet oss 
og de ideer og løsninger som vi hadde. 
Han ga oss tillit og var enormt flink på å 
fremsnakke oss andre, minnes Magnar 
og siterer sin mentor: 

– Ja, dette høres bra ut. Dette får du til!

Og hva nå da, hva er Kolnes Maskin 
uten Gunnar?

Magnar er trygg på veien videre, de 
skal drive videre med det som de best 
på: opparbeidelse av mindre tomter og 
mellomstore prosjekter opp til cirka til 
10 millioner. Rett og slett drive videre 
som før. 

Et oppdrag som passer midt i 
blinken er Otterbech-kvartalet, 
som er et 8-millioners prosjekt for 
totalentreprenør Kruse Smith. Jobben 
vant de på smarte logistikk- og 
miljøløsninger. 

– Otterbech-kvartalet passer perfekt 
inn i porteføljen vår, både med tanke 

på ressurser og geografisk plassering. 
Her skal vi levere grunnarbeid og 
utomhus med tipp og ferdigvarelager 
tett på anlegget, sier Magnar.

– Det er på mindre jobber og 
type Otterbech-prosjekter vi har 

Kent Morten Vistnes, formann/prosjektleder Kolbjørn Kolnes, og      KS- og HMS-leder June Eike, Magnar Helleland og Kenneth Aasberg (ikke til stede da bildet ble tatt) utgjør de ledelsen i den Randaberg-baserte entreprenørvirksomheten.
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KOLNES MASKIN

Kent Morten Vistnes, formann/prosjektleder Kolbjørn Kolnes, og      KS- og HMS-leder June Eike, Magnar Helleland og Kenneth Aasberg (ikke til stede da bildet ble tatt) utgjør de ledelsen i den Randaberg-baserte entreprenørvirksomheten.

kjernekompetansen vår, sier Kenneth. 
Det er han og Magnar som tar hånd 
om jobbene helt fra forespørsel, 
prising og ledelse når oppdraget er 
landa. – På større finner vi løsninger 
som ei gruppe, sier han og viser til 
kompetansen til Kolbjørn Kolnes’ Kent 

Morten Vistnes. – Vi er nøye med å 
vurdere kapasitet før vi posisjonerer 
oss for en ny jobb. Det er viktig at vi 
har ressurser til å serve våre faste, lojale 
kunder, forklarer Kenneth.

De har begge bakgrunn fra salg, og 

vet viktigheten av å levere som 
avtalt. Kundelisten er de stolt av, og 
forvalter den med stort alvor. 

– Kundene våre skal stole på at 
vi løser alt for dem, poengterer 
Magnar. 
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Blått er det nye grønne 

– Blått er det nye grønne, fastslår leder for 
salg og marked, Glenn Time, og peker på den 
nyetablerte virksomhetens visuelle profil og 
slagord. Selskapets spisskompetanse er sikker 
håndtering av forurensede masser fra rivings- 
og utbyggingsprosjekter og områder hvor 
masse må skiftes ut eller renses. 

Stangeland har allerede i mange år be han dlet 
slikt avfall. Nå var det imidler tid naturlig med en 
egen satsning. Kompe tansen hentes fra egne 
rekker og fra samarbeidspartnere. Enten det er 
entre pre nører, kommuner, fylke eller stat, veg-
vesen eller private, forholder de seg imidler tid 
til én aktør – Stangeland Miljø. Det gjør det 
enkelt for kundene, forteller Glenn.

Mottaksanlegg for fremtiden
Det er strenge regler for hvordan foru rensede 
masser skal håndteres. Gjennom prøver og 
analyse avklares forurensnings  grad, mens 
moderne spesialutstyr sørger for skån som og 
trygg lasting. Effektiv transport gjør at kostnader 
og miljøfotavtrykk holdes nede. 

Stangeland har et tett samarbeid med Svaaheia 
Avfall i Egersund, hvor det meste av massene 
tas hånd om. Anlegget i sørfylket ble etablert i 
2010, og har mange kunder fra hele regionen. 

Gjennom en eierandel på 20 prosent har Stange-

Stangeland Gruppen styrker 
satsingen innen bærekraft. 
Nyetablerte Stangeland Miljø hånd -
terer spesialavfall fra bygg  
og anlegg og industri, og tar ansvar 
for alt fra analyse og lasting, til 
tran sport og deponering.

38
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Blått er det nye grønne 
STANGELAND MILJØ

land vært med på å utvikle også denne virksom-
heten. Hit transporteres avfall som spenner fra 
gamle søppeldeponier til betong fra sanerte 
bygg og borekaks fra installasjoner offshore. 
Stangelands virksomheter alene leverte i fjor 
cirka 100 000 tonn avfall her, noe som tilsvarer 
over halve volumet anlegget tok imot i 2021.

– Både vi og regionen ellers er heldige som har 
Svaaheia. Her er alt lagt til rette for profesjonell 
håndtering av avfall. Tilgjengeligheten er god, 
og gir mulighet for utvidelse etter hvert.

Faglig utvikling, nye utfordring
Forteller altså Glenn Time, som med sine 18 
år i Stangeland er en erfaren medarbeider. 
38-åringen hadde sin første arbeidsdag her 
like etter avsluttet militærtjeneste. Det som i 
utgangs punktet var tenkt som et kort opphold 
før søknad om plass på Politi høgskolen, ble til 
en – ja, kanskje jobb for livet. 

I Stangeland har han gått gradene, og vært 
innom flere arbeidsområder. Hånd mann, 
gravemaskin, bas, formann og drifts leder. Og 
med videreutdanning innen prosjektledelse 
og anlegg har han vært godt skikket for ulike 
jobber både innen marked og drift innen 
riving. Slik sett var veien heller ikke altfor 
lang da har fikk utfordringen knyttet til å lede 
satsingen innen miljø. 

– Jobben har hele tiden gitt meg mulig heter 
til å utvikle meg faglig, og det er selv sagt en 
fordel å kjenne til så mange sider av den totale 
virksomheten som mulig. Det kombinert med 
tillit, ofte nye utfor dringer og dyktige kolleger, 
gjør at Stange land er 
stedet for meg, slår 
Glenn fast.
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Godkjent tipp gir  
gevinst både for miljøet 
og lommeboken
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JÆRPUKK

Godkjent tipp gir  
gevinst både for miljøet 
og lommeboken

Det mest lønnsomme for både miljø og lommebok er å kjøre 
kortest mulig. Hos Jærpukk kan du levere rene gravemasser 
til godkjent mottak, samtidig som du får med deg ferdig vare 
tilbake. 

Jærpukk ligger sentralt til på Kalberg i 
Time, tett på E39 og fylkesvei 44. Det er 

godkjent mottak for rene tippmasser 
og asfaltflak, vinn/vinn for miljøet og 

lommeboken. Her er god fremkomst og en 
«drøm» for sjåførene som har det travelt. 

Det er alltid et mål om å dra nytte 
av grave massene i prosjektet, men 
vanligvis er det en andel av massene 
som av ulike årsaker ikke kan gjen-
brukes. Det er relatert til massens 
egen skaper, som for eksempel silt-leire. 
Dette er masser med dårlig bæreevne, 
som følgelig ikke egner seg til ombruk. 

– Kundene våre er opptatt av lønnsom-
het, og fordelen med å deponere på 
Kalberg er flere, sier anleggsleder 
Bent Ree. Siden 1999 har det vært 
masseuttak her. I tillegg til sentral 
beliggenhet er effektiv logistikk et 
nøkkelord. 

– Ingen har tid til vas, fleiper anleggs-
lederen, men har likevel et poeng. 
Regnestykket er enkelt: Vi kan ta 
utgangspunkt i at en lastebil koster 
20 kroner pr. minutt. Bruker du fem 
minutter ekstra på en dårlig tipp, er det 
100 kroner rett ut av vinduet. Har du en 
bil på veien som tipper ti lass til dagen, 
kan du tape 1.000 kroner – hver dag! 

– Tippen er godt vedlikeholdt, og 
har god høyde. Det gjør det trygt og 

slår han fast, og forteller at de rene 
tippmassene brukes til å opparbeide 
nye jordbruksområder.

Godkjent asfaltmottak
Bransjen er opptatt av ombruk og såkalt 
sirkulær økonomi. Det betyr å utnytte 
alle ressurser best mulig. Minst mulig 
skal kastes som avfall, og i stedet holdes 
i et kretsløp der stadig resirkulering og 
gjentatt bruk fører til mindre behov for 
nye råvarer.

Jærpukk er registrert i kontroll-
ordningen for asfaltgjenvinning (KFA), 
der alle mellomlagre skal være godkjent 
av offentlig myndighet. Bent og 
gjengen hans forsikrer: Ikke en eneste 
kubikk passerer uten at de har kontroll.

– Det betyr at vi er et godkjent mottak 
av asfaltflak, sier Bent. Asfalten kommer 
inn, og knuses ned til asfaltgranulat 
som kan anvendes i ubunden, kald eller 
varm asfaltgjenvinning. 

– Den er svært populær blant bønder, 
for å etablere og vedlikeholde 
jordbruksveier, poengterer Bent.

effektivt for bilene. 
Bilene snus enkelt, 
og kjører innom for 
å laste ferdigvare, 
forklarer han. 

Streng kontroll
Tiden hvor alle har 
sin egen tipp, er for 
lengst historie. Alt skal 
til godkjente mottak med 
rutiner som kvalitetssikrer 
både mengde og innhold. 

– Alt av rene tippmasser 
blir veid inn, slik at vi har full 
kontroll på mottaksvolumet. 
For å forebygge uønsket 
avrenning og forurensing blir 
det rutinemessig tatt jord- og 
vannprøver, forklarer Bent. 

– Selvsagt er vi opptatt av miljøet, 
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Sterk vekst – nå også nasjonal 
gjenvinningsaktør

Økt aktivitet på anbudsfronten har sørget for at Rogaland Gjenvinning har vunnet en rekke 
anbudskonkurranser både fra offentlige og private oppdragsgivere.

– Det siste året har vi jobbet knallhardt 
med å bygge organisasjon og rigge 
for vekst. Frem til 2021 var vi ikke 
særlig aktive på anbudsfronten, men 
har siden 2021 jobbet strategisk 
med å posisjonere oss for å 
kunne ta større oppdrag og vinne 

anbudskonkurranser, sier daglig leder 
Julie Vold.

Anbudene er både fra private og 
offentlige oppdragsgivere. Hoved-
fokus er lokalt, men nasjonale avtaler 
er interessante i visse områder der 

selskapet har strategiske partnere. 

Rogaland Gjenvinning implemen-
terte sin første nasjonale avtale for 
avfallshåndtering i april. 

– Det var en god start på året da vi 
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Sterk vekst – nå også nasjonal 
gjenvinningsaktør

Har du vært i Sirdal i det siste, har 
du kanskje lagt merke til Rogaland 
Gjenvinnings røde containere. Sirdal 
har vært et satsningsområde for 
Rogaland Gjenvinning, og jevnt og 
trutt har det bygd seg opp en god 
kundemasse i området. 

– Vi var på jakt etter å finne en 
lokal sjåfør som kunne ha ansvar 

Rogaland Gjenvinning har utvidet mottakskapasiteten med ny hall med 
bruksareal på 2390 m2. Hallen er oppført med perforerte plater, som er 
mye brukt i landbruket. Platene skal sørge for at hallen har naturlig lys 
og ventilasjon. Hallen vil bli brukt til sorterte fraksjoner og har dedikerte 
«binger» til flere fraksjoner. Taket er utstyrt med solcelleanlegg som vil 
produsere store deler av bedriftens energibehov. 

Den nye hallen muliggjør enda bedre sortering av restavfallet som 
kommer inn til anlegget vårt for sortering. Mer plass gjør at vi kan redusere 
andelen restavfall og øke andelen sorterte fraksjoner til gjenvinning. 

Ny hall for sortering av fraksjoner

Møt Sirdalekspressen Espen Bjunes 
for både kjøring, kundeservice og 
salg i området. Vi har tro på lokal 
tilstedeværelse, sier Trond Amdal.

– Vi var veldig forøyde da Espen 
Bjunes takket ja til jobben. Han har 
god lokal kjennskap og erfaring, 
og ikke minst er han en skikkelig 
gledesspreder, sier Julie Vold. 

fikk bekreftelsen i januar på at vi fikk 
tilsagn på anbudet vi leverte til et 
internasjonalt oljeserviceselskap, sier 
salgsleder Frode Helmichsen.

Rogaland Gjenvinning er ansvarlig 
for håndtering av alt avfallet til 
kunden på en rekke lokasjoner 
fra Polarbase i Hammerfest og 
Stavanger i Sør. 

– Vi håndterer alt avfallet til kunden. 
Det inkluderer alt fra matavfall, 
metall og trevirke til farlig avfall. Det 
er utrolig kjekt å vinne frem i sterk 
konkurranse fra større selskaper. 
Jeg tror at vi vinner frem ved å 
lytte til kundens behov og sørge 
for at vi leverer det de trenger, sier 
Helmichsen. 

I tillegg til den nasjonale gjen-
vinnings avtalen har Rogaland 
Gjen vinning vunnet tre offentlige 
anbuds runder det siste året. 

– Den ene avtalen er å samle inn 
næringsavfallet til en kommune i 
regionen. Til denne avtalen bruker vi 
kun komprimatorbil, eller «bossbil» 
som mange vil si, sier Julie Vold.

De andre avtalene som kom i 
boks, var avtaler for transport 
og behandling av trevirke og 
impregnert trevirke. 

– Vi er kanskje den største i Rogaland 
på mottak og behandling av 
trevirke og impregnert trevirke, sier 
operasjonsleder Trond Amdal. 

Daglig leder Julie Vold poengterer 
at det har vært en travel start på året 
for hele bedriften. 

– Utrolig stolt over hvordan alle har 
trådt til for å få dette til. Det har vært 
en travel tid for alle i organisasjonen, 
men alle har gjort sitt for at vi klarer 
å levere, sier Julie Vold. 

ROGALAND GJENVINNING
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100.000 kubikk senere står Stangeland skole klar
Stangeland barneskole og idretts-
hall på Karmøy står nå klar, og 
700 heldige barn kan glede seg til 
høstens skolestart. 248,8 millioner 
er kostnadsrammen for bygg-
herre Karmøy kommune. For total-
entreprenør Kruse Smith har Birkeland 
levert grunnarbeid og utomhus-
tjenester for 50 millioner. 

– Skolen blir en av Norges største med 
ei grunnflate på 6.000 m2, sier Arvid 
Hetland. Han er formann i Birkeland 
og ledet anlegget siden myra skulle ut. 
I slutten av juni er det kun siste finish 
med å bli ferdig utomhus. Til høsten 
kommer tar barn og voksne skolen i 
bruk. 

Det er en voksen oppgave Arvid 
har tatt på seg, med ansvar for det 
historisk store prosjektet både i volum 

og omsetning. Det er kjørt ut 60.000 
m3 myr, og det samme er kjørt inn av 
ferdigvare.

– Arvid er en bunnsolid fagmann, 
løsningsorientert og en god leder. Jeg 
var trygg på at han ville løse oppgavene 
på en god måte, sier Kai Birkeland, 
daglig leder i Birkeland. Selv tar Arvid 
oppdraget med knusende ro, og 
stresser sjelden. 

Han har kjørt hjullaster og vært 
håndmann i årevis. Noen formann eller 
leder hadde han ikke planer om å bli, 
men ble bedt om å ta mer ansvar. Og 
nå har han vært formann i over 25 år, de 
siste 15 for Birkeland.

– Før tok jeg tegninger med hjem, og 
hadde dem nærmest på middagsbordet 
mens vi spiste, sier han. Det var fruen 

Skolen er ferdig, og nå arbeider Birkeland-gjengen  
med tilleggsarbeid med VA for Karmøy kommune.  
Fra venstre Rune Ødegård, Adrian Bauge Amundsen,  
Stig Roar Leirvik og Arvid Hetland. 

lite fornøyd med, hun syntes det var 
viktig å hvile. I dag tenker han sjelden 
på jobb utenom arbeidstid, men møter 
uthvilt og klar. 

Han er en lyttende ledertype, og vet 
han ikke sitter med fasiten alene. – Det 
er så mange gode kolleger i Birkeland, 
og sammen finner vi gode løsninger, 
sier han. Også byggherre Kruse Smith 
får ros. 

– I et så stort prosjekt dukker det opp 
uforutsette ting som vi må løse fort-
løpende. Det har vi gjort sammen med 
oppdragsgiveren vår. Kruse har vært 
mål- og kvalitetsbevisst, og vært dyktige 
på å koordinere fremdriften, sier han. 

Myr og vann
Det har vært krevende vannhåndtering 
ved å flytte myra, og på noen steder 
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100.000 kubikk senere står Stangeland skole klar
Han er en lyttende ledertype, og vet han ikke sitter med fasiten alene. – Det er så mange gode kolleger i Birkeland, og sammen finner vi gode løsninger, 
sier Arvid Hetland. Også byggherre Kruse Smith får ros.

på den 55.000 m2 store tomta måtte 
de grave seg ned 6,5 meter til fast 
fjell. På det meste var ti tippbiler, syv 
gravemaskiner og en gjeng grunn-
arbeidere i sving. Det har krevd sitt å 
holde styr på alt av ressurser og vare-
leveranser.

– Jeg trives med denne typen prosjekt. 
Det å starte med jomfruelig terreng og 
jobbe oss videre til det tekniske anlegget, 
sier Arvid. 600 meter med overflate- og 
spillvannsledning er lagt, i tillegg til 1200 
meter med radonrør. Fallet på rørene har 
vært krevende med kun 0,17–0,20 %. 

– Også bas Stig Roar Leirvik har vært med 
fra tidlig fase, og han har virkelig levert 
varene, skryter Arvid. Stig Roar har virkelig 
fått utfordret kunnskapsspekteret sitt, og 
vært et viktig bidrag til at prosjektet har 
gått så bra, poengterer han. Mai 2020 startet Birkeland med å masseutskifte den 55.000 m2 store tomta. Det ble kjørt ut 60.000 m3 myr.
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E39 Lyngdal øst  
- Lyngdal vest
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Join Venture Implenia Stangeland 
driver den 9,7 lange veistrekningen 
fra tre ulike lokasjoner. Røyskår er helt 
i vest, Foss er ved elva Lygna hvor de 
to tunnelene som skal bygges, kobles 
bindes sammen Kvellandbruene. 
Anlegget som er mest synlig for 
publikum er i Herdal, som ligger helt 

Lyngdal øst  
- Lyngdal vest

øst. Dronefoto er tatt i Herdal, og gir et 
godt bilde av all aktiviteten som foregår. 
Det er nå drevet over 2.000 meter med 
tunnel av totalt 12.000 meter. 

Det skal bygges sju brukonstruksjoner, 
og arbeidet med den første starter 
etter sommeren. Den største brua skal 

bygges over Lygna og blir 310 meter 
lang og 70 meter over vannspeilet. 

Rossåstunnelen blir 3,4 kilometer 
lang og går mellom Herdal og Foss. 
Kålåstunnelen blir 2,7 kilometer 
lang, og går mellom Røyskår og 
Foss.
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Satsning i nord
Som et ledd i å styrke Crane Norways posisjon som en 
totalleverandør over hele landet ble selskapet TM Kran etablert 
som et samarbeid mellom Taraldsvik Maskin og Crane Norway 
fra årsskiftet. Det nye selskapet skal gjennom forsterket 
kompetanse og økt kapasitet satse betydelig i regionen.

– Selskapet er lokalisert i By 1, Narvik, 
som vi liker å kalle oss, forteller 
Frode Jørgensen, driftsleder i det nye 
selskapet. Han er den som til daglig 
skal sørge for at kabalen av dyktig 
personell og rett utstyr fra TM Kran 
blir satt i drift hos kunder over hele 
den nordlige landsdelen. Frode har 
arbeidet i en mannsalder i bransjen og 
har opparbeidet seg erfaring, kunnskap 
og ikke minst kjennskap til behov hos 
kunder i regionen. – Nå som jeg har hele 
Crane Norway i ryggen, gir det meg 
og TM Kran enda større spillerom når 
det gjelder å løse utfordringene til våre 

kunder. Det er jo det vi lever av hver dag, 
avslutter Frode.

Hans Erik Aspenes, daglig leder i TM 
Kran, bekrefter ivrig det Frode forteller, 
og fortsetter med at han allerede 
nå ser effekten av å være en del av 
en stor gruppe. – Den erfaringen og 
kompetansen som Crane Norway 
besitter, har gitt ansatte både i 
administrasjon og våre operatører ute 
et løft. Innføringen av nye velprøvde 
fungerende systemer, support fra 
støttefunksjoner og ingeniører som 
bistår i komplekse løfteoperasjoner har 

utviklet oss. Det er fint å være en del av 
et større fagmiljø der vi har tilgang på 
kompetanse og erfaring, samtidig som 
vi har de rette maskinelle og finansielle 
ressursene, sier han.

Rett oppi nabolaget
Rett oppi nabolaget er vel drøyt å kalle 
det når avstanden er 23 mil, men i denne 
landsdelen er dette som et nabolag å 
regne. Crane Norway Nord er lokalisert 
med hovedkontor i Tromsø, 23 mil nord 
for Narvik og har et eget avdelingskontor 
i Bodø, 30 mil sør for Narvik.

Are Thyholdt, daglig leder i Crane Norway 
Nord, ser med stor glede på at TM Kran 
er en del av Crane Norway. – Nå ligger vi 
lokali sert med avdelinger og kontor jevnt 
fordelt fra Trondheim og helt til Tromsø. 
Det gir oss en unik mulighet til å 
kunne levere et bredere utvalg av 
maskiner og med kortere mobili-

To splitter nye trekkvogner er i disse dager klar til oppdrag over hele landsdelen. Volvo FH16 750 hk 6 x 4 har trekkraft så det holder. Med driv på 4 hjul og 
løftetandem er dette vogner som TM Kran virkelig skal få brukt i krevende værforhold her i nord. Det er det mye av.
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Crane Norway Nord og TM Kran er klar til innsats der det er behov. Her er Crane Norway Nord hastemobilisert i forbindelse med broen 
som sviktet i Kvænangen kommune i Troms og Finnmark. Den ødelagte broen delte landet i to. Dette var en stor sak i nasjonale medier.

Hytta, eller leiligheten, på hele 30 kvm med plass til 6 personer, 
svever inn i kveldshimmelen over Narvik. Bakkepersonell og 
kranfører sørger for at den blir plassert oppå søylene som er 
fundamentert i terrenget. Søylene ble valgt for at det skulle være 
minst mulig foravtrykk i naturen.

Nord-Norges skjulte perle kalles den, jernbanestrekningen Ofotbanen mellom 
Narvik og Kiruna. Den ble åpnet sommeren 1903. Grunnlaget for banen var at 
jernmalmen fra jordens største enkeltforekomst av jernmalm, hele 2 milliarder 
tonn malm med en jerngehalt mellom 60 og 70 prosent, skulle transporteres ut 
til kysten og videre på båt over hele verden. Banen brukes i dag til både person- 
og malmtransport, og er et viktig knutepunkt for regionen. Her er TM Kran og 
Crane Norway Nord i samløft der et av lokomotivene blir satt ut på sporet.
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serings tid. Dette er særdeles viktig 
for våre kunder, eksisterende og 
fremtidige, sier han.

– Det gir også en bedre utnyttelse 
av vår moderne maskinpark. Vi ser 
allerede at opprettelsen av TM Kran 
har gitt oss den effekten som vi håpet 
på. Vi har betydelig større muskler i 
regionen og kan bedre optimalisere 
en logistikk som er krevende med de 
avstandene vi har her i nord.

– Sammen med Crane Norway-
selskapene skal vi ta en større 
markedsandel, avslutter Hans Erik 
Aspenes. – Vi skal rett og slett bygge 
TM Kran til å bli noe skikkelig bra 
i denne regionen. En region som 
er i rivende utvikling og som det 
er spennende planer for frem over. 
Regionen satser, og den satsingen 
skal vi være med på. Det står seg bra 
til visjonen og verdiene i konsernet: 
Alltid på plass.

Frode Jørgensen, driftsleder i TM Kran

Crane Norway Nords 400-tonner måtte til da ni designhytter i det som heter CAMP 291 i Narvikfjellet ble plassert ut på ulike fundamenter nedenfor 
tømmerhytta Camp Logde i skibakken rett bak byen. Hyttene er et spennende overnattingstilbud utformet med glassvegger på tre sider. CAMP 291 er 
et fantastisk utgangspunkt for flotte opplevelser sommer og vinter i Narvik.
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Bak fra venstre: Christer Lyse (stående på brøyten), Alexander Risa(inne i brøyten), Fremme fra 
venstre Espen Dalaker, Jonas Brink Halvorsen, Jon Gjesdal, Martin Sveinsvoll, Gina Lende, Patrick 
Helleberg, Kenneth Tønnesen Bærheim, Thomas Amundsen Holmebakken, Andreas Hammer, Kristian 
Suphellen Guggedal, Else Mai Hodnefjell Haugen, Håkon Lode Thorsen, Jennifer Lis Christensen, 
Simon Leksbø, Kristine Undheim, Tomas Moi Håland, Omine Goa, Sindre Skretting, John Ree,, Jonas 
Brink Friestad, Loke Lende, Ruben Rettedal, Sindre Langvik og Marius Larsen Vatland.

Rekordmange lærlinger

27 nye lærlinger hadde sin første arbeids-
dag mandag 20. juni. Første dagen ble 
brukt på hovedkontoret på Soma. Her 
fikk de unge anleggs arbeiderne en god 
innføring i kultur, digitale løsninger, samt 
omvisning og besøk på TS-museet. De 
neste to dagene var det praktisk trening 
ute på Torsteins fjellet, Sviland. 

Guidet av erfarne fagfolk, får lærlingene 
praksis i håndtering og vedlikehold av 
maskiner, før de debuterer ute på anlegg. 
I tillegg til at den praktiske treningen 

gir mestringsfølelse, er det også et 
viktig HMS-tiltak. 

Lærlinguka avsluttes med grilling 
og aktiviteter på Ølberg.

– Det er viktig for oss å gi 
ungdommen en trygg oppstart, 
som har fokus både på det faglige 
og sosiale. Det gir lærlingene og 
mentorene en god start på ei kjekk 
læretid, sier lærling koordinator 
Kristian Østråt. 

STANGELAND MASKIN

Christer Lyse /  Maskinfører
Patrick Helleberg /  Maskinfører
Thomas Amundsen Holmebakken /  Maskinfører
Alexander Berner Risa /  Maskinfører
Håkon Lode Thorsen /  Maskinfører
Kenneth Bærheim /  Maskinfører
Jon Gjesdal /  Maskinfører
Sindre Skretting /  Maskinfører
Simon Leksbø / Maskinfører
Gina Lende /  Maskinfører
Loke Lende /  Maskinfører
Marius Larsen Vatland /  Maskinfører
John Ree /  Vei og anlegg
Tomas Håland  Moi /  Vei og anlegg
Omine Goa /  Vei og anlegg
Espen Dalaker /  Vei og anlegg
Jonas Brink Friestad /  Vei og anlegg
Sindre Langvik /  Vei og anlegg
Kristian S. Guggedal /  Vei og anlegg
Jonas Halvorsen /  Fjell og bergverk
Ruben Rettedal /  Fjell og bergverk
Andreas Hammer /  Anleggsgartner
Lotte Baardsen /  Anleggsgartner 
Jennifer Lis Opstad /  Yrkessjåfør
Martin Sveinsvoll /  Mekaniker
Kristine Undheim /  Mekaniker
Else Mai Hodnefjell Haugen /  Lakk
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Rivingsavdelingen  
vokser, satser enda mer  
på betongsaging
De har begge erfaring fra betong saging. 
Nå er Arne Petter Mossige og Torger 
Vikesdal viktige ressurser i Stangelands 
arbeid med å ta enda større grep om 
denne delen av verdi kjeden. 

– Å ha kompetanse og utstyr i eget 
hus gir oss en fleksibilitet som gagner 
både kundene våre og oss, sier leder for 

arbeidet han leder. Det er alltid godt 
å ha en relasjon og tillit til sam-
arbeids partnerne, sier Hans Hansen, 
anleggsleder i Byggfornying. Han er på 
befaring sammen med kollegene Ole 
Martin Vedøy og Anders Forsell. Her 
skal byggherre Bauhaus åpne butikk 
1. august, og det er mye de tre skal ha 
klart innen den tid. 

rivingsavdelingen, Jørgen Evjen. 

Også kundene setter pris på satsningen. 
I de gamle lokalene til Posten på Forus er 
Stangeland i gang med rivnings arbeid 
for Byggfornying, som er oppdrags giver. 

– Jeg kjenner Arne Petter fra langt 
tilbake i tid, og har full tillit til det 
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Sagbladet har en diameter på ø1600mm, 
og brukes eksempelvis til dragere og tykke 

vegger. Arne Petter Mossige og Hans 
Hansen fra Byggforning har en god tone, og 

Hansen setter pris på at Arne Petter er tett 
på og løser uforutsette ting på strak arm. 

Torger tar en pause fra sagingen av det 
gamle hvelvet til Posten. Sagen han 
bruker er montert på en veggskinne, 
og med diamantbladet kan han 
sage 72 cm tykke betongvegger. På 
spørsmål om hvorfor han ville starte i 
Stangeland, svarer han:

– Det er spennende prosjekter, hvor 
vi kan påvirke blant annet valg av 
utstyr og metode for å gjennomføre 
arbeidet. Det gjør at vi er mer effektive 
og trives godt på jobb.

Torger Vikesdal er i gang med å sage bort det gamle hvelvet til posten. Diameteren på sagbladet 
er ø1200mm, og veggene i hvelvet er 40 cm tykke.

Arne Petter har siden 1999 drevet med 
riving, og har spesialkompetanse innen 
betongsaging. 

– Å få folk med mange års erfaring 
og kompetanse er gull verdt nå som 
vi bygger opp rivingsavdelingen til å 
bli en komplett leverandør innenfor 
ombyggingsmarkedet med riving, 
kjerneboring og betongsaging i egen 
regi, sier Jørgen. 

Stangeland har siden januar 2022 
drevet med både innvendig og 
utvendig riving, og prosjektet for 
Byggfornying er det første Arne Petter 
leder i Stangeland. Oppdraget har 
en verdi på 8 millioner. I tillegg til det 
omfattende rivningsarbeidet skal også 

terrenget heves, slik at kundene kan 
kjøre inn i varehuset. 

– Det er spennende å være med på å 
bygge opp et nytt fag. Vi trenger flere 
dyktige folk, i tillegg til at vi investerer 
i utstyr fortløpende, sier Arne Petter 
og nikker bort til en flunkende ny 
Tyrolit-sag. Den er elektrisk, og kan 
sage gjennom betonggulv på inntil 40 
centi meter, forklarer han. 

Flere og flere byggeplasser drives 
fossilfritt, og både Arne Petter og 
Jørgen overvåker produktutviklingen 
på rivningsutstyr. – Det kommer mer 
etter hvert som vi lander kontraktene, 
sier Jørgen og nevner flere 
riverobototer som eksempel.
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Stangeland og Crane 
Norway ble kåret til beste 
stand under MEFA2022

Etter et langt opphold i forbindelse 
med pandemien var det endelig duket 
for bransjetreff under årets MEFA-
messe. Det er Maskinentreprenørenes 
Forbund (MEF) som arrangerer 
messen, som i år gikk av stabelen på 
Forus travbane 6.–8. mai. 

Stangeland Maskin og Crane Norway 
var sammen om å skape god stemning 
på vårt 450 m2 store areal. Og gjett 
om vi var stolte over å bli kåret til 
arrangementets beste stand. 

– Det er første gang vi deltar på 
denne typen arrangement, og det har 
absolutt gitt mersmak, sier Øyvind 
Dahle, system-/IT-ansvarlig og messe-
entusiast for Crane Norway Vest. Han 
roser MEF for et godt arrangement 
med god informa sjon og logistikk 
gjennom noen travle dager. 

– 11.000 besøkende er jo helt 
vilt, sier han og viser til antallet 
besøkende på Stangeland og Crane-
standen.

For Stangeland Maskin var det 
Henrik Torland og Tove Ree som 
var ansvarlig for planlegging og 
rigging av stand. 

– Henrik er hjernen og jeg er 
musklene, smiler Tove. – Folk tror 
jeg tuller, men det er helt sant. 
Henrik har et godt blikk på hvordan 
utstyr og maskiner skal plasseres 
for å gi en god balanse på 
området, skryter hun. 
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Det var 11.000 besøkende til MEFA2022 som ble arrangert på Forus Travbane i mai. Det var 96 utstillere som viste frem 
nyheter og produkter. Her tar Henrik Torland imot blomster fra Julie R. Falch (distriktssjef MEF Agder), som gratulerer Crane 
Norway og Stangeland Maskin med utmerkelsen «beste stand»

Målet for både Crane og Stangeland 
var å skape en sosial arena for 
besøkende, ansatte, familier og 
samarbeidspartnere. – I tillegg 
ønsker vi å vise bredden i hva vi 
driver med ved å ta med oss utstyr 
som kantsteinlegger, flisemaskin, 
gravemaskin, tungtrekker, henger med 
38 tonns totalvekt, kran og mobilkran. 
Hele standen var dekket med 
egenprodusert flis som gir et tørt, lunt 
preg. Det ble grillet og servert 2500 
tjukke pølser, og alle ble tilbudt kaffe 
og vann, sier Tove. 

– Så lenge barna koser seg, koser de 
voksne seg. Vi hadde derfor med oss 
den lille gravemaskinen for barn, leker til 
sandkassen og to elektriske lastebiler som 
alle fikk prøve, sier Henrik. 

Prisen for årets beste stand var det styret i 
MEF Agder som stod for. 

– Standen var svært forseggjort, med stort 
mangfold av maskiner og utstyr. I tillegg 
var det lagt til rette for mange aktiviteter 
for barn, og det ble servert gode pølser, 
sier Julie R. Falch, distriktssjef MEF Agder. 

STANGELAND MASKINCRANE NORWAY
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Andreas og Gabriel 
på pallen i NM
De var begge på pallen i skole-NM 
for anleggsgartnere. Det lover godt 
for fremtiden i faget. I dag er Andreas 
Hammer lærling i Stangeland, mens 
Gabriel Årsvoll tar et ekstra år på 
skole benken. 

I vår, da de begge var elever ved 
Øksnevad videregående skole, 
representerte de Rogaland i skole-
NM, arrangert ved Gjennestad 
videre gående skole i Tønsberg. 
Mesterskapet gikk over to dager, 
hvor deltagerne fra de seks 
deltagerskolene brukte første 
dag til omvisning på Gjennestad 
og en felles middag i forkant av 
konkurransedagen, før de dagen 
etterpå var klare på startstreken.  

De to unge, håpefulle fra Rogaland 
var godt forberedt til selve 
konkurranse dagen.

– Vi hadde på forhånd fått sett hva 
vi skulle bygge. Det hadde vi øvd 
godt på, så vi var ikke nervøse, sier 
Andreas. Vinnerparet av skole-NM blir 
kvalifisert til world skills, Europa- og 
verdens mesterskap i yrkesfag. 

Oppdraget var å bygge en miniatyr-
park på 3 ganger 4 meter på fem 
timer. 

– Vi fikk tildelt et område som var 
planert med sand og ett nullpunkt, 
en skisse av parken samt alt av 
redskaper og utstyr som vi trengte, 
sier Andreas. 

Arbeidet inkluderte steinlegging, 
legging av gress, planting av 
blomster og trær, alt samtidig mens 
dommerne observerte.

1. Gjennestad vgs – Truls Godli/Else Marie Øverland 2. Lena – Valle vgs – Tuva Bakke/Vilde Mathisen 
Øverland 3. Øksnevad vgs – Gabriel Årsvoll/Andreas Hammer. Foto: Kai Raundalen

STANGELAND MASKIN

Lagene fikk utdelt hver sitt arbeidområde, og 
skulle bygge en miniatyrpark på 5 timer.

– Det gis poeng for hvordan arbeidet 
planlegges, og at kandidatene 
jobber tidseffektivt, hvilke verktøy 
de bruker til de ulike oppgavene 
og samspillet internt i laget, sier 
Jan Peder Strandmann. Sammen 
med dommermakker Nils Karjetta, 
som for øvrig ble europamester i 
anleggsgartnerfaget i 2018, gjør de 
notater og deler ut poeng etter hvert 
som elevene bygger. 

Det ble en sterk tredjeplass og bronse 
til Andreas og Gabriel. Det er de 
kjempefornøyd med!

Vel blåst, begge to!
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Store fag verk kraner  
på flyplassen
Arbeidet med gjenoppbyggingen av parkeringshuset ved 
Stavanger lufthavn er godt i gang. Crane Norway Vest er inne 
med to store beltekraner i monteringen av betongelementene 
for kunde Block Berge Bygg, et datterselskap i Veidekke. 
Kranene er godt synlig for alle reisende inn og ut av flyplassen.

– Det er ikke ofte vi mobiliserer 
to kraner av dette formatet i et 
såpass langvarig prosjekt, forteller 
assisterende driftssjef i Crane Norway 
Vest, Brian Høyland. – Etter grundig 
vurdering av ulike løsninger landet vi 
på to stk. beltekraner; en 300-tonns 

Liebherr LR 1300 og en Sennebogen 
5500 med 180 tonn løftekapasitet. 
Hulldekker på 15 tonn 52 meter ut 
fra oppstillingsplass krever både 
rekkevidde og kapasitet. Her er våre 
fagverkkraner formidable, fortsetter 
Brian. – De har styrken vi trenger, og 

CRANE NORWAY

Store og små kraner om en annen. For at fremdriften i prosjektet skal holde, er det sporadisk behov for flere kraner til å ta unna arbeidet. Her er Crane 
Norway Vest inne med en hendig 60-tonns Liebherr som monterer trappeløpet i det ene hjørnet av parkeringshuset. Foto: Arne Kristian Fuglestad.

så kan de ikke minst lett flyttes etter 
hvert som bygget vokser.

Storbrann i 2020
Parkeringshuset ved Stavanger lufthavn 
ble kjent ut over landegrensene da det 
brant 7. januar i 2020. Dramatiske bilder 
fra brannen ble vist i alle riksmedier. 
Konsekvensene ble mange og store, 
for flytrafikken som ble innstilt og 
ikke minst for alle de som hadde bil i 
parkeringshuset. 1300 bileiere måtte 
vente lenge før de kunne 
hente ut kjøretøyet sitt. Hele 
parkeringshuset måtte til slutt 
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rives, og med i dragsuget gikk det over 400 
biler. Etter grundige vurderinger av den 
tekniske tilstanden til den delen av bygget 
som ikke brant, ble det besluttet at hele 
parkeringshuset måtte rives, og at det skulle 
erstattes med et helt nytt moderne hus.

Store dimensjoner og krevende 
logistikk
Det nye bygget vil få en grunnflate på 
65 000 m2 over 5 etasjer, med kapasitet 
til 2300 kjøretøy, nøyaktig like stort som 
det gamle. I motsetning til det forrige 
bygges dette delt i to brannseksjoner og 
fullsprinklet. Det gjør dette til det mest 
brannsikre parkeringshuset i Norge. 

– I dette spennende prosjektet får vi vist at 
vi har kompetansen og utstyret som skal 
til for å løse oppdrag av dette formatet, 
forteller Brian. Med opptil 35 lass med 
betongelementer om dagen kreves det 
at våre kranførere arbeider effektivt og at 
logistikken er rett. I perioder når aktiviteten 
har vært meget høy, har vi mobilisert flere 
støttekraner i prosjektet.

– Tilbakemeldingene vi får fra kunde 
er meget gode. De er fornøyde med 
fremdriften og ser at vår løsning er riktig. 
Og ikke minst at vi har dyktige kranførere 

som har erfaring og kan jobben sin. Vi kan 
trygt si at teori og praksis samsvarer i dette 
prosjektet, avslutter Brian.

Spesielle krav
– Å heise i nærheten av en lufthavn der 
både helikopter og fly opererer, krever 
spesielle sikkerhetstiltak, forteller Tom 
Todnem, kranfører på en av de to kranene 
i prosjektet. – Vi blir styrt av flytårnet og de 
vurderingene som gjøres av sikt, vind og 
lufttrykk. Meldinger om dette kommer fra 
flytårnet via driftskontoret til oss. Kommer 
vi utenfor korridorene som er satt, må vi 
knekke ned og plassere luffejibben på 
bakken. Dette er også en rutine vi gjør 
daglig ved endt arbeidsøkt. 

Tom Todnem har likt seg godt i arbeidet 
med å bygge nytt parkeringshus ved 
Stavanger lufthavn. Han ser som mange 
andre frem til at det skal settes i drift i juni 
2023. Frem til det er det mye godt arbeid 
som skal utføres. Vi brukere av flyplassen 
får smøre oss med tålmodighet med tanke 
på de krevende trafikale forholdene det er 
nå. Så lenge vi vet at det er noe bedre der 
fremme, så klarer vi det.

God planlegging er sentralt for å lykkes i oppdrag som dette. Her diskuterer t.v. Brian Høyland, 
assisterende driftssjef, med kranfører Tom Todnem ulike måter å løse oppgavene på. Brian har 
ansvaret for at oppdraget blir utført i henhold til bestilling og kundens ønsker. Foto: Tom Furland
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CRANE NORWAY

Dimensjoner som krever både rekke-
vidde og løftekapasitet. I de tyngste 

løftene krever det en Liebherr LR 1300 
for å klare oppgavene. Med 15 tonn hele 

52 meter ut fra oppstillingsplassen og 
stadig flytting får beltekranene vist sitt 

bruksområde. Foto: Relevant Tom Todnem har god oversikt der han sitter høyt i sin Sennebogen 5500 med hevbar førerhytte. Tom 
Todnem har sammen med Hermod Hansen, som er fast fører på den andre beltekranen, over lengre 
tid arbeidet på flyplassen. – Tilbakemeldingen fra kunde er at både kranførere og maskiner lever opp 
til de forventningene som de har til oss. Det er helt i tråd med vår visjon og våre verdier. Foto: Relevant

Mange bommer i været samtidig. Crane 
Norway har virkelig fått vist seg frem ved 
Stavanger lufthavn. Foto: Relevant
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Flere og flere ansatte med lang erfaring tar nå fagbrev i 
Stangeland Maskin. I perioden 2015–2022 har antallet 
økt fra fem i året til 15, og det er spesielt yrkessjåfører og 
maskinkjørere som utmerker seg. En av dem som nå kan slå i 
bordet med bekreftelsen på den formelle fagkunnskapen, er 
maskinkjører Johnny Rene Helleland. 

Med sin splitter nye Komatsu D65px flytter 
han seg fra anlegg til anlegg. Akkurat nå 
er han på Jørpeland hvor det skal bygges 
ny, privat parkeringsplass for en grunneier. 
Arbeidet foregår under en høyspentlinje, 
som setter høydebegrensning for 
maskinene som arbeider her. 

– I verste fall kan en gravemaskin være lang 
nok til å komme borti høy spent kabelen. Da 
er det tryggere med doseren. Den skyver 
massen i stedet for å løfte den, forklarer 
Johnny Rene. Det er noe majestetisk å 
observere hvordan den sterke doseren 
skyve og former terrenget. 

Ikke tilfeldig maskin 
26-åringen fra Tananger i Sola har allerede 
10 års ansiennitet hos TS’en, og han har 
alltid tenkt på å ta fagbrevet. 

– Jeg gjorde liksom aldri noe med det, 

Johnny Rene med Norges første med fagbrev på doser? 
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Johnny Rene med Norges første med fagbrev på doser? 

Johnny Rene har 7 år med erfaring bak doserspakene. Han ringer ofte til doser-far Tor Kjell Helleland for å få gode råd og utveksler 
erfaringer med hvordan de best mulig løser doser-oppdragene. Her er Johnny Rene med sin 25 tonns doser med lange, breie belter, 
220 hk og en bladkapasitet på 6 m3. 

men jeg ble inspirert av Tor Harald 
(kollega og driftsleder) som nylig 
tok to nye fagbrev. I tillegg har 
Kristian (lærlingkoordinator) pushet 
kameratslig på meg, forteller den nye 
fagmannen. Det ligger mye stolthet i å 
formalisere kompetansen, og i tillegg 
blir det litt mer på lønnsslippen med et 
kronetillegg for fagbrev. 

At det ble med doser var heller ikke 
tilfeldig. Stangeland har to dosere. Den 
andre kjører far, Tor Kjell Helleland.

– Usikker på om jeg kan ta æren for det, 
sier Helleland senior og nikker bort til 
sønnen. Han var vel mest lei regnet da 
han var håndmann, skøyer senior. 

Først i Norge med doser?
Fagbrev skulle Johnny Rene ta uansett, 
det hadde han bestemt seg for. – Jeg 

sa det egentlig som en spøk at jeg ville 
ta med doser. Det var jo tøft at det lot 
seg gjennomføre, forteller han. Leder for 
fagnemnda for maskinførere, Siw Ree, 
bekrefter at man skal få kunne avlegge 
fagprøven med den maskintypen man 
normalt sett kjører.

– Den praktiske prøven til Johnny Rene 
tilfredsstiller alle krav til en fullverdig 
prøve, og doseren er en av seks typer 
man kan benytte. Så ingen problem det, 
sier Siw. 

Oppgaven som skulle løses, var å 
planlegge og avrette en privat tipp slik 
at den ble klar til nydyrking. En viktig del 
av oppgaven er å opprette dialog med 
grunneier, slik at man får avklart ønsker 
og utarbeidet en løsning som gir et tørt, 
fint landbruksområde. Oppdraget tok 2,5 
dag, inkludert planlegging. 

– Jeg avsluttet med en refleksjons-
oppgave hvor jeg noterte ned hva 
jeg har lært, hvilke utfordringer jeg 
møtte, eksempelvis mye nedbør og 
dårlig masse, sier Johnny Rene.

Det var lærlingkoordinator 
Kristian som overrakte den første 
gratulasjonen, og som stilte 
spørsmålet:

Kan Johnny Rene være den første 
i Norge til å ta fagbrev med doser? 
Fylkeskommunene registrerer ikke 
hva type maskin kandidatene tar 
fagbrev i, så spørsmålet kan ikke 
underbygges med et faktabasert svar. 
Vi lar det henge som et spørsmål, 
og enn så lenge gir vi Johnny Rene 
tittelen:

Norges første fagbrev tatt med doser!
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Med moderne teknologi kan prosjekt-
ingeniør Sigrid Løyning trylle frem 
modeller og bilder av et anleggs-
område før, under og etter et prosjekt. 
Det gir enda bedre oversikt for både 
oppdragsgiver og kontraktør, og utvider 
kompetansen ytterligere i Stangelands 
stikningsavdeling. 

Kart, satellitter og 3D-modellering 
er temaer som interesserer 
prosjektingeniøren. Med yrkeserfaring 
fra Kartverket og en master i geomatikk 
er Sigrid i gang med å teste ut en 

splitter ny laserscanner. Den er allerede 
brukt på flyplassen og Lervigskvartalet. 
Nå er den i sving på flere av traseene på 
sykkelstamvegen. 

– Målet er å skanne traseen før vi 
begynner arbeidet. Dermed får vi gode 
modeller og data som viser hvordan 
det så ut før anleggsstart. Dersom det 
senere dukker opp spørsmål, har vi god 
doku mentasjon, sier hun mens hun 
pakker sekken med skanneren i. Det tar 
ikke mange sekundene å få den mon-
terert på stativ, og dermed er den klar. 

– Dette er en såkalt høyhastighets-
skanner som er enkel i bruk, sier 
hun. Det betyr blant annet at den 
kalibrerer seg selv, og derfor ikke er 
avhengig av horisontering. Det gjør 
at brukeren raskt kan forflytte seg fra 
oppstilling til oppstilling. 

Vel så viktig som å spare tid 
er kvaliteten på datafangsten. 
Skanneren skiller på ulike materialer, 
tar panoramabilder og kan brukes 
både innen- og utendørs, inkludert 
i områder med dårlig GPS som 

Sigrid ser det 
som ikke lenger 

kan sees



trange gater og ute i skog. Gjennom 
en tilhørende målebok gir skannet 
høy kvalitet og datasikkerhet med en 
presisjon på 2–5 cm.

– Bruk av skanneren gir oss også 
mulighet til å komme til på steder 
hvor det har vært vanskelig før. Et 
godt eksempel er at man lett kan 
knytte sammen skann utendørs 
og innendørs. Det foregår ved at 
man kan «ta med seg» den såkalte 
georefereringen fra utsiden, stille 
opp i en døråpning og fortsette inn 
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i en bygning. Skanneren kan koble 
de ulike skanningene sammen 
automatisk. 

I tillegg får man også ut 
panoramabilder og en full foto-
oversikt av anlegget. 

– Det er spennende å teste ut ny 
teknologi, ikke minst når det gir en 
klar gevinst for anleggsdriften, sier 
Sigrid Løyning. 

Sigrid Løyning synes det er spennende å teste ut ny teknologi, 
eksempelvis den nye 3D-skanneren.

STANGELAND MASKIN

Nå er vi i gang med å bygge ny etappe av 
Sykkelstamveg Stavanger-Forus-Sandnes, 
Statens vegvesen, mellom Sandnes 
grense og Smeaheia. I den anledning har 
prosjektet vært på besøk på skolen for å 
prate om trafikksikkerhet og blindsoner. 

Skryt til #Gartneravdelingen fra 
Stavanger kommune! 

Etter sluttbefaring på prosjektet Fiskepiren 
(Storhaug – Langgata) var eneste 
bemerkning at mangler litt fugesand på til 
sammen 1 m² av smågatesteinbelegget (av 
totalt 700 m kantstein og 200 m reetablering 
av fortau med nye heller og smågatestein).

Stavanger kommune var meget godt fornøyd 
med resultatet!!   

En god nabo

Takk til Kjetil Dalgård (sjåfør), John Morten 
Tårnes (driftsingeniør), Monica Helen 
Sirevåg (HMS koordinator), Bernt Gilje 
(driftsleder), Stian Skarbøvik (prosjekt-
koordinator/samfunnskontakt). 

Bra jobba! Dette er et godt eksempel på at 
vi i Stangeland er en god nabo og tenker 
trafikksikkerhet.
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Bli bedre kjent med tillitsapparatet i Stangeland Maskin

Kjetil Dalgård  
tillitsvalgt for sjåfører
 
Stilling: Sjåfør 
Antall år i TS: På det 10ende året. 

Hvorfor har du tatt på deg vervet?  
Jeg vil hjelpe kollegene mine, og jeg får 
bli kjent med mange folk.

Hva er viktigst som tillitsvalgt?  
Finne svar til alle som kommer til meg 
med spørsmål. 

Hva blir du glad av?  
Besøk av barnebarn, være i lag med 
familien, hjelpe andre folk, holde døra 
åpen for noen i en butikk og få et smil 
tilbake. 

Hva gjør du når du unner deg noe godt?  
Når jeg skal kose meg, så liker jeg å 
sette meg ned i sofaen sammen med ei 
plate med Walters mandler og se en god 
julefilm. De små tingene. 

Hvem er din helt?  
Det må være kånå! Har mange helter, 
men hun er den største. Hu står på, 
og jeg hadde aldri vært meg selv uten 
henne.

Sindre Sabalis  
tillitsvalgt for anleggsgartnerne
 
Stilling: Formann 
Antall år i TS: 8 år

Hvorfor har du tatt på deg vervet?  
Jeg vil bidra til å utvikle Stangeland 
som selskap og jobbe til det beste for 
fellesskapet. 

Hva er viktigst som tillitsvalgt?  
Det er å få frem meningene og bud-
skapet til arbeidsfolka, kjempe for 
rettferdighet og belyse problem-
stillinger. Jobbe med kulturen og passe 
på at alle har det bra på jobb. 

Hva blir du glad av?  
Åpne og ærlige folk gjør meg glad. 

Hva gjør du når du unner deg noe godt?  
Når jeg får stå i elva i godt vær og 
fluefiske. Da er alt bra! 

Hvem er din helt?  
På jobb ser jeg opp til Frank Møller. Han 
er god på planlegging og rett frem. Han 
gir meg gode råd og bidrar til at jeg 
føler mestring. Privat er far min helt, og 
jeg følger nok i hans fotspor.

Morten Gudmestad  
tillitsvalgt for verkstedet
 
Stilling: reparatør 
Antall år i TS: 7 år

Hvorfor har du tatt på deg vervet? 
Noen måtte ta den jobben.

Raymond Bale  
tillitsvalgt for grunnarbeidere
 
Stilling: Driftsleder 
Antall år i TS: 22 år

Hvorfor har du tatt på deg vervet?  
For å gjøre en forskjell for alle ansatte.

Hva er viktigst som tillitsvalgt?  
At rettigheter og plikter både for 
arbeids tagere og arbeidsgiver blir 
ivaretatt.

Hva blir du glad av?  
Når alt går som det skal.

Hva gjør du når du unner deg noe 
godt?  
Ei kalde Carlsberg.

Hvem er din helt?  
Winston Churchill.

Hva er viktigst som tillitsvalgt?  
Høyra på dei som eg er tillitsvalgt for for 
å ta det med vidare.

Hva blir du glad av?  Bler glad nå det 
går godt. Å av HØGT turbotrykk.

Hva gjør du når du unner deg noe godt? 
Dæ æ allt itte kæ æg føle for.
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Bli bedre kjent med tillitsapparatet i Stangeland Maskin

Magnar Kvame  
tillitsvalgt for Ryfylke
 
Stilling: Bas 
Antall år i TS: 6 år 
Hvorfor har du tatt på deg vervet? 
Liker å engasjere meg.

Hva er viktigst som tillitsvalgt?  
At alle blir behandlet rettferdig.

Gaute Håland  
tillitsvalgt for maskinførere og 
hovedtillitsvalgt
 
Stilling: Maskinfører 
Antall år i TS: Begynte i 1981, men har 
tatt to pauser … siste perioden har jeg 
vært i 25 år. 

Hvorfor har du tatt på deg vervet?  
Jeg er interessert i å arbeide slik at alle 
skal få en god arbeidsplass. Gjøre det 
bedre for alle. 

Hva er viktigst som tillitsvalgt?  
Det er å lytte til folk, og være så 
rettferdig som mulig. 

Hva blir du glad av?  
Når vi får til noe godt som å løse 
konflikter.

Hva gjør du når du unner deg noe godt? 
Da kjøper jeg meg noe god mat og 
koser meg hjemme. 

Hvem er din helt?  
Det er ikke godt å si, men kånå skiller 
seg spesielt ut. Hun er god som holder 
ut med meg. 

Eivind Hølland  
tillitsvalgt for fjell og bergverk
 
Stilling: Boreriggfører 
Antall år i TS: 13 år nå i juni

Hvorfor har du tatt på deg vervet?  
Har lyst å bidra til å jobbe med kulturen i 
avdelingen. Nå kan folk komme til meg, 
og jeg kan bringe det videre. 

Hva er viktigst som tillitsvalgt?  
Det er få som tar kontakt, så jeg håper at 
flere har lyst å åpne seg opp og at det er 
lav terskel for at folk tar kontakt. 

Hva blir du glad av? 
Det er mye! Det er et stort spørsmål. 
Jeg blir glad hver eneste dag når barna 
kommer springende mot meg når jeg 
kommer hjem fra jobb. Jeg blir glad 
sammen med kolleger når vi som et 
lag klarer løse en utfordrende jobb, 
og kjenner på følelsen av å levere på 
en god måte. Blir glad når det er helg. 
Hverdagslige gleder. 

Hva gjør du når du unner deg noe godt? 
Da kjøper jeg en baconfase i to brød. 

Hvem er din helt?  
Jeg er troende, så min helt er Jesus. 

Kristin Idsø 
tillitsvalgt for kontoret
 
Stilling: Administrasjonskoordinator 
Antall år i TS: Veldig snart 8 år

Hvorfor har du tatt på deg vervet? Jeg 
tenkte det var en god og spennende 
erfaring å ha med seg.

Hva er viktigst som tillitsvalgt?  
Motta informasjon fra andre ansatte 
og levere den på en ryddig måte, være 
lyttende og åpen for tilbakemeldinger.

Hva blir du glad av?  
Glade barn, sommer og sol, å mestre 
ting, morsomme venner og kolleger.

Hva gjør du når du unner deg noe godt?  
På med joggebukse, frem med 
smågodtet og en god film eller serie. 

Hvem er din helt?  
Har vel egentlig ingen helt, men jeg ser 
opp til de som jobber i omsorgsyrker, 
de som stiller opp i frivillige verv, de 
som gir til dem som er dårligere stilt enn 
dem selv, rause, snille mennesker. 

Hva blir du glad av?  
Når jeg tar meg en fjelltur i solskinn.

Hva gjør du når du unner deg noe godt? 
Tar meg en ferietur.

Hvem er din helt?  Barna mine.
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Endelig et allmøte
Vi har tradisjon for å arrangere årlige 
allmøter «heima på Soma». Det er nå 
tre år siden sist, og endelig var det 
mulighet til å invitere alle på grilling, 
sosialt og informasjon fra ledelsen. 

Brøyt-museet ble ryddet, og de 1.100 
m2 store lokalene ble rigget med scene, 
lys- og lydanlegg. 

Tommy Stangeland er tydelig i sin 
innledning, og er ikke i tvil:

– Fremtidens vinnere er gode på bære-
kraft, og Stangeland har i flere år arbeidet 
med å iverksette tiltak for å være ledende 
også i det grønne skiftet. Det går godt i 
Stangeland, og mulig hetene fremover er 
mange og store, sier han. 

Anleggssjef Jan Erik Ånestad informerer 
om økonomi, drift og under streker 
viktigheten av at vi alle er rolle-
modeller for hverandre. Fredrik Omdal, 
markedssjef, forteller om en litt rolig 
høst, men at markedet og aktivitets-
nivået har tatt seg opp i 2022. Fra 
januar til april har Stangeland vunnet 
kontrakter for 500 millioner, sier han. 

– Bærebjelken i strategien vår er folk, 
økonomi og miljø. Alle bidrag utgjør 
totalen, og alle kan gjøre en forskjell, 
sier Fredrik.

Stangeland er absolutt en lærende 
bedrift, og det gjennomføres 1.000 
kurs timer pr. måned. Dette forteller 
Mette Idland i sitt innlegg hvor hun 
prater om TS-kulturen, helsekampanjen 

og at det er fokus fremover på å bli 
enda bedre på kommunikasjon og 
ledelse. 

Hovedtillitsvalgt Gaute Håland 
presen terer tillitsapparatet, som 
alle har tatt gjenvalg fra forrige 
periode. Stange land har også 
en mangeårig tradisjon for å ta 
med alle ansatte med følge på 
tur til Malaga. Den opp levelsen er 
koronautsatt i to år nå, og endelig:

– Vi har hatt ute en spørre under-

søkelse blant alle ansatte om det er 
ønskelig at vi reiser på tur. Hele 80% 
svarer at de ønsker å reise, så nå blir det 
tur i september, jubler Gaute. 

Avslutningsvis får alle fremmøtte 
en presentasjon som viser alle 
eier interesser og aktiviteter som 
Stangeland Gruppen er involvert 
i, presentert av finansdirektør Jan 
Klingsheim. 

– Vi er utrolig stolte over de resultatene 
vi har oppnådd i 2021 for gruppen 

Markedssjef Fredrik Omdal var en av 
flere fra ledergruppa som bidrog med 
god informasjon fra ledergruppa.
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og familien. Ikke noe av dette 
hadde likevel vært mulig uten hver 
og en av de ansatte. Tallene har vi 
nådd sammen, og det i en tid hvor 
pandemien satte store deler av 
samfunnet ut av spill, roser han de 
fremmøtte.

Frank Vagle var en av de ca. 350 frem-
møtte på møtet. 

– Jeg liker å følge med, så det er kjekt 
at det arrangeres denne type møter 
slik at vi kan treffe kolleger og få vite 

hvordan vi ligger an i løypa. Det 
er et godt opplegg, så dette ville 
jeg få med meg, sier den fjåge 
sjåføren. 

– Av erfaring vet vi at 
oppmøtet pleier å være 
godt på allmøter. Folk gleder 
seg til å treffes, og man kan 
aldri få nok informasjon, sier 
personalleder Mette Idland. Av 
700 medarbeidere var det nok 
350–400 personer til stede på 
arrangementet.

HVERDAGSDRYPP
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STANGELAND MASKIN

DRIFTS-
PRESTASJONER
En driftsprestasjon er en anerkjennelse av enkelt individ 
eller prosjektgrupper som har prestert over forventet på tid, 
kost eller kvalitet. Det kan også være prestasjoner knyttet 
opp mot visjonen og verdiene våre.

Her får du et forenklet utdrag av årets prestasjoner.

Forsiktig, men effektivt arbeid ved 
høyspentkabel
Driftsprestasjonen går til Olav Storhaug, Ernst Håkon Frette og 
kantsteingjengen fra gartneravdelingen for flott gjennomføring av 1500 
meter med g/s veg, tre meter sykkelfelt og to meter gangbane. Det er 
Sola kommune og Stavanger kommune skal overta G/S vegen, men 
utbyggingen er gjennomført for Forus Næringspark ved prosjektleder Inge 
Håland. 

I tillegg til selve gang- og sykkelstien er det etablert opphøyet gangfelt 
med intensivbelysning ved fire kryssinger. 

Siden mye av veien ligger rett under høyspentledning, har det vært 
nødvendig å utføre jobben med smått utstyr, det vil si at mesteparten av 
jobben er utført med 5,5–8 tonns maskin, minilaster og minidumper.  

Godt jobba, Olav og Ernst og alle dere andre som har bidratt på prosjektet. 
Virkelig flott gjennomføring som bidrar til at syklister og gående kan flytte 
seg trygt og godt på Forus. 

Fagrafjell Transformatorstasjon
Det siste to månedene har teamet på Fagrafjell virkelig stått på. Det 
har blitt jobbet flere lange kvelder, helger og i romjulen for å nå 
denne milepælen med dato 18.02.22. Milepæl ble overlevert uten 
anmerkninger og feiret med pizza.

Litt info om nedlagt arbeid siden desember:
• 850 lm kabelkanaler montert
•  Montert 400+ lokk på kabelkanaler
•  6000 m3 ferdigvarer fylt og komprimert
•  12 000 m2 planert og avrettet, inkludert to veier
•  1200 lm trekkerør
•  Montering av 12 stk. A-stolper, utført av av UE SL-Mekanisk.  
 Totalt 240 tonn stål ble montert på 3 dager.

Gratulerer til alle som har bidratt: Thomas Nærland, Leon Aarre, Bjørn 
Nesse, Kim Honnemyr Nielsen, Bjarte Løland Bråtveit, Nils Birger 
Vestbøstad, Joachim Mæland, Øyvind Knutsen, Pål Gustav Ølberg, Jørn 
Helliesen, Jan Bjarne Ueland, Joakim Jensen Osland, Asle Dyngeland, 
Eivind Risa, Are Skipstad, Nils Arne Risa, Ove S. Haugland og Olav 
Melkeråen.

Driftsleder Andreas Øglænd Meling har hatt god hjelp av bas Horst 
Karnaus med tilrettelegging og planlegging.

Sprengning og utlasting K8
K8 er et prosjekt vi har for Skanska Norge AS. Oppdraget er å 
etablere byggegrop for Stavangers nye landemerke K8, som ifølge 
byggherren skal bli et av landets mest moderne næringsbygg.

73 dager etter oppstart av sømboring skal betong være i gang i 
bunngrop. Byggegropen blir 12,5 m dyp.

Veggen til St Olav ligger bokstavelig talt i gropen, og 
jernbanetunnelen ligger 3,8 m fra sømlinjen vår. Nedkjøring til 
parkeringsanlegg og en underliggende PE-ledning som ligger 
grovhullsboret under vårt gravenivå, gir utfordringer som må 
planlegges og håndteres.

Egil Skjeie og teamet er en fantastisk gjeng som realiserer dette 
fra dag til dag. Tomten er under ett mål, så det er nærmest en 
utfordring å holde «meteren» mellom alle maskinene. Takket være 
kyndig ledelse og en gjeng som virkelig bryr seg, og i tillegg byr på 
seg selv, er vi godt i gang med å løse oppgaven.

John Stokkeland, Tron Byrge Tjøstheim, Egil Skjeie, Andreas Lura, 
Eivind Hølland, Johan Hafver, Hans Christian Dybing, Steffen 
Torsteinbø, Vetle Evertsen og John Olaf Østerhus koste seg med 
smørbrød for å markere utmerkelsen.

Åsmund Bjerga var salvevakt. 

GRATULERER til hele teamet.

Foto: Statnett
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Ivar Handeland er tildelt driftsprestasjonen
Ivar har gjort en fantastisk innsats med å tilrettelegge og planlegge 
gjennomføring av tre stk. fagprøver på prosjektet Jåttå nord. Han er allerede 
i gang med å planlegge fagprøve nr. 4. Fagprøver og lærlinger er et allment 
ansvar i Stangeland Maskin som Ivar tar seriøst.

Utmerkelsen ble feiret i lunsjen i dag med god stemning i brakken. 
Prosjektleder Geir Birkeland ga velfortjent skryt til hele teamet.

Rørlegging K2599 Bussveien, etablering av 
OV 1000 mm, SP 250 mm betong, VL 150 mm 
duktil, kummer 8 tonn/stk.
Michael Warning, Thomas Schmidt og Martin Skårland gikk inn i oppgaven 
godt forberedt. De har ryddig og effektivt gjennomført en flott grøft mellom 
rørspuntvegg og betongvegg.

De har redusert kostnader ved å planlegge seg ut av behov for mobilkran 
for å få etablert kumsett. Om en ser på dimensjonene, så er Martins maskin 
en 25-tonner, og det er allerede fylt opp for å komme til underkant rør. Total 
høyde til terreng er over ni m.

Utlasting og transport, Bryne idrettshall
På Bryne er vi i gang med utlasting for en ny idrettshall. Det er høyt fokus 
på naboforhold og sikkerheten til alle skolebarn i umiddelbar nærhet 
til byggegrop. Disse oppgavene er løst på en trygg og effektiv måte av 
driftsleder Ovar Risa og teamet hans.

I uke 6 og 7 kjørte de ut 32.308 tonn (1070 lass), uten overtid på 
lastebilene. Gravemaskinene etablerte og vedlikeholdt internveier etter 
kl.15 slik at alt var klar til full gass kl. 07 neste morgen. Det er pr. 09.03. 
kjørt ut 40.863 tonn. Det er også lagt opp ca. 5000 tonn til internt depot.

Henning Salte – tankbilsjåfør
Henning er den som holder hele maskin- og bilparken vår med diesel. 
Henning er positiv og veldig serviceinnstilt.

Før månedsskiftet mars/april kjørte Henning diesel sent og tidlig. Vi visste at 
dieselen ville stige med flere kroner pr. liter i perioden. Det var derfor viktig å 
fylle opp alt av tanker vi hadde tilgjengelig.

Henning kjørte i tillegg diesel til Birkeland Maskin og Kolnes Maskin, slik at 
de også skulle få med seg denne gevinsten.

For totalen betyr dette:

I april kjørte vi 500 000 liter mer diesel enn en normalmåned. I penger har vi 
«spart» ca. 1,4 mill. kr.

Henning har gjort en kjempejobb i forbindelse med «uroen» på 
drivstoffprisene, og han ble feiret med kake internt i avdelingen.

I gravemaskiner: Martin Stokkeland, 
Pål Bore og Jone Auestad.

Rigg og sprengning: Asle Larsen, 
Vidar Kråkenes, Hans Jacob Nygaard 
Bas: Tobias Wittchen

Takk også til alle lastebilsjåfører som 
har bidratt til god drift.

Solid stykke arbeid utført så langt 

Traseen er lagt her 
for å ha selvfall på 
ledninger forbi kulvert 
2599, som blir etablert 
på tvers av veien.
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Gøy med sommerfest for alle ansatte.  
Været var som bestilt og stemninga var på topp. 
Kjempebra jobba av grillgjengen, og Rabalders 

som spela opp til dans.

SOMMERFESTEN



STANGELAND MASKIN

STANGELAND MASKIN

  NYANSATTE

  STILLINGSENDRINGER

CRANE NORWAY

CRANE NORWAY VEST

BIRKELANDROGALAND GJENVINNING

STANGELAND MILJØ

Rita Tvede Bartolomei 
Samfunnskontakt 

Egil Torbjørnsen
Prosjektleder

Bjørn Egil Melhus 
KS Koordinator

Jan Rikard Ringhus 
Driftsleder

Nina Kristin Nilsen 
YM leder - YM koordinator

Sigrid Løyning 
Prosjektingeniør

Line Vaaland
Stikningsingeniør

Jon Tjåland 
Prosjektutvikler

Pernille Hansen Wik 
Administrasjonsmedarbeider

Einar Joa
Driftsingeniør

Kristine Helle Forsaa 
YM Koordinator 

Frode Naley 
Anleggssjef 

Kristian Håvarstein
Salgsleder

Glenn Time
Leder salg og marked

Stine Marie Østbø 
Stikningsingeniør 

Edvarda Lien 
Driftsingeniør

Bernt Kaarigstad
Ingeniør, NCS

Bjørn Einarsson
Operativ driftsstøtte

Jan Ingolf Karlsen
Transportkoordinator 
Haugesund, NCV

Martin Bakkerud
Koordinator Bergen
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      RUNDE TALL 

STANGELAND MASKIN

20

30

40

50

60

år

år

år

år

år

Kristjan Erikson

Audun Østerhus

Odd Arvid 
Sedberg

Kjell Østerhus

Sveinung 
Skjæveland

Johan Magne 
Sandal

Tor RaugstadRasmus Hole

Palmer Rørheim

Svenn  
Håvard Livik

Kristian 
Fjermestad

Erlend SaltePer Kåre 
Årrestad

Carlos Olmes 
Muñoz Montoya 

Trond Horve

Øyvind Rege Tomasz 
Kolodziejczak

Ole Horpestad Rune RettedalMarie VelandKristin Idsø Hans Jacob 
Nygaard

Tommy HodneThomas TangedalRoy Joakim 
Egeland

Terje FosseGlenn GravdalAnn-Christin 
Egeland

Vegar Rosland Petter  
Salte-Grønning

Tord BarkaAndreas Eeg 
Aanestad

Sivert VarhaugAndreas BrautThomas Andre 
Klungland

Thomas 
Nærland

Glenn Marius 
Mæle

Krzysztof 
Debski

Øyvind Berge

Kenneth 
Ravndal

Nils Kjetil Salte

Oscar Drangeid Magnar Voll 

Olav Melkeråen Traand Meland
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      RUNDE TALL 

KRANRINGEN

BIRKELAND

KOLNES MASKIN

60
år

50
år

60

60

50 20
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50
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CRANE NORWAY

60
år

Grete Smistad Jørgen HøgdenKolbein Sund

Kjell Magne 
Harestad

Jørn Vistnes Kenneth 
Aasberg

Tore Alexander 
Wollertsen NCV

Olav Kjelby 
NCV

Marie Hodne 
NCV

Cassandra 
Simonsen NCV

Emil Iversen 
Michelsen NCV

Steffen Slettebø 
NCV

Kjetil Gundersen 
Sæland NCV

Jørn Nesvik 
NCV

Roger Hansen 
NCV

Erik De Jong 
NCV

Gudmundur Ingi 
Einarsson NCV

Leif Nilsson 
NCO

Kåre Årvåg 
NCV

Geir Flemmen 
NCV

Finn Moen 
NCV

Birger Lea 
NCV

Steinar Olsen 
NCS

Per Johnny 
Skåland NCV

Nicky De Boeck 
NCM

Kjell Ove Sæther 
NCV

Lauritz Tollefsen 
NCV

Ole Jakob 
Hansen

Geir Endre 
Orerød

Kai Aslak HolteHåvard SolbergFred Rune 
Rismyhr



Bli med oss 
på jobb!


