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En flott gjeng er godt i gang med høstens arbeids opp
gaver. Oppdragene er små og store, noen «lette» og 
andre utfordrende. Fellesnevner for jobbene vi utfører for 
våre oppdragsgivere er uansett at alle oppdragene er like 
viktig. Opplevelsen av vår tilstedeværelse i bestillingen er 
avgjørende for vårt videre forretningsforhold til kunden. 

Sommeren og ferien er nå et minne, og vi hadde god 
aktivitet og flere større jobber utført i perioden. Det er 
særlig hyggelig å motta positive tilbakemeldinger fra 
kunder som har fått oppdraget sitt utført feilfritt og over 
forventning – slik som vi har jobbet for i vår interne 
kompetansebygging «Det lille ekstra». Servicegraden 
vår skal dyrkes kontinuerlig og i enda tyngre grad, og 
for å finne hvor vi har mer å gå på vil vi før årsskiftet og 
fremover utføre jevnlige kundemålinger. Jeg håper våre 
kunder tar godt i mot spørreundersøkelsen og setter av 
tid til å besvare denne når den blir tilsendt.

Mye nytt utstyr er kommet til gards. Fra gleden over 
investeringene i vår, til at utstyret nå skal i drift, er 
det spesielt viktig at starten på levetiden er riktig. 
Gjennomføring av vedlikeholdsprogrammet må være av 

høy kvalitet og bruken av utstyret må være korrekt for å 
opprettholde driftssikkerheten. 

Vi må være alltid på plass og til å stole på med hensyn 
til våre rutiner. Vår arbeidsdag omfatter håndtering av 
store maskiner og til tider fysisk tungt arbeid. Sikkerheten 
er viktigst, og den enkelte må gjøre sitt ytterste for 
å unngå skade på seg selv og andre. Vi har sterke 
sikkerhetsrutiner som hånd i hånd med solid bevissthet 
over risiko skal holde arbeidsplassen sikker og skadefri.

Nybygget i Tromsø begynner å ta form. Det blir en 
gledelig opptur for drift og mannskap, med gode forhold 
for trivsel og effektiv drift. Tiden er spennende i Oslo etter 
oppstart av Nordic Crane Oslo. Trond Strøm leder firmaet 
og er godt i gang i et marked med store muligheter. 

Fremtiden er lønnsom for den som styrer riktig, markedet 
etterspør den som har det beste produktet. Vår 
motivasjon og drivkraft er forankret i vår visjon Alltid på 
plass. Den forplikter til tider i overkant mye, men gleden 
er desto større når man lykkes.

Ønsker alle en flott høst.

Crane Norway 
Group
Av Trond Helge Skretting, konsernsjef

Rigging av ny Tadano 400-tonner i Nord.
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Nordic Crane 
Midt-Norge
Av Magnus Gulstad, daglig leder

Å fornye seg og å holde maskinparken oppdatert er 
noe vi jobber med kontinuerlig. 

Det er gledelig å kunne fortelle våre ansatte at i løpet 
av høsten og vinteren leveres tre nye maskiner til 
selskapet. Maskinene er henholdsvis Demag 130 og 
250tonner samt en Liebherr 250tonner. Samtidig 
som de nye maskinene kommer, gjør vi justeringer i 
maskinparken og selger noen av våre gamle travere. 
Investeringene viser stor optimisme i forhold til 
markedet i årene som kommer, bedre leveranse til 
våre kunder og økt aktivitet for 
selskapet.

For at det skal være god økonomi i 
virksomheten, så er vi avhengig av 
å ha en maskinpark som består av 
både nytt materiell og materiell som 
ikke har så høye avskrivninger. Å 
finne riktig balanse i maskinparken 
er en utfordrende øvelse, spesielt 
når vi ser hvor stor variasjon det 
er i maskinenes levetid. Ofte har 
eldre maskiner større kostnader 
forbundet med reparasjoner og 
vedlikehold, men dette er ikke 
alltid tilfellet. Bevisste kranførere, 
riktig bruk og godt vedlikehold 
gir pålitelige maskiner med lang 
levetid! Dette har på lang sikt stor 
positiv innvirkning på økonomien 
i selskapet. Eldre kraner gir våre 
ansatte både glede og frustrasjon, 
men det er alltid noen som ser 
langt etter en gammel traver som 
selges ut av firmaet.

Markedet så langt i 2017 må sies 
å ha vært godt og som forventet. 
I tillegg til arbeid for våre faste 
kunder og marked, har vi sikret oss 
en del prosjektjobber som bidrar til 
en god drift. 

Det jobbes hardt på alle plan 
i selskapet og det legges ned 

mye godt arbeid av høy kvalitet. Det er imponerende 
å se hvor komplekse jobber vi finner løsning på og 
gjennomfører på en utmerket måte!

Det at vi er i stand til å levere tjenester av høy kvalitet 
og til rett tid er en følge av en langvarig satsning på 
kompetansebygging og langsiktige investeringer som 
er gjort. Et veletablert system for HMS med rutiner og 
regelverk sikrer gjennomføringsevnen og setter oss i 
en god posisjon i konkurransen om jobbene!

Kraning av rør på Håhjem. Foto: Stefan Gjendem
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Nordic Crane  
Vest
Av Roy Otto, daglig leder

Så var vi kommet godt i gang med driften etter 
sommermånedene. Kjekt å se at at alle er topp motivert 
for høstens mange oppgaver. Vi er inne i en travel tid, 
og forventer god aktivitet fremover.

Fra 1. juni overtok vi kran og transportvirksomheten 
fra Seabrokers. Av utstyr var det 11 lastebiler og 9 
mobilkraner. Men viktigst av alt er at vi fikk 16 nye og 
dyktige medarbeidere med på laget som jeg her vil 
ønske spesielt velkommen til oss.

Like før ferien inngikk vi ny og langsiktig avtale med 
Statoil som inkluderer alle Statoil sine landanlegg i 
Norge (Hammerfest, Tjeldbergodden, Sture, Kollsnes, 
Mongstad og Kårstø). Det var veldig hyggelig og viktig 
for oss at vi før ferien fikk tillit og ny avtale med Statoil.

Vi vant også en viktig kontrakt på Aukra (Kværner og 
Shell) i forbindelse med fjerning og rivning av utstyr 
som står i den gamle testpiten som vi var med å 
montere for 6 år siden. Nå skal vi opp med 650 tonns 
beltekran og en 500 tonns mobilkran i tillegg til mye 
annet utstyr.

Vi ser nå tydelige tegn på at markedet er på vei opp 
igjen og at olje og gass sektoren begynner å våkne 
til liv igjen. Forespørsler og prosjekt som er planlagt vil 
nå starte opp jevnt utover høst og vinter. I skrivende 
stund planlegger vi vårt arbeid på stansjobber på 
landanleggene i høst. Ved Mongstad og Kollsnes skal 
vi mobilisere 510 kraner og biler, og mannskap. Hos 
Kværner på Stord, Aukra og i Verdal går det på det 
jevne. 

Det investeres stadig i nytt utstyr, både på kran og 
transport. Senest 18. august fikk vi levert to nye 
Volvo trekkvogner. For å holde driftssikkerhet på våre 
maskiner og biler er det viktig at vi har topp standard på 
utstyr, og at godt og riktig vedlikehold er gjennomført 
på alle nivå. Det er god økonomi for oss og sikrer at vi 
kan levere våre tjenester til kunde uten avbrudd.

I en travel tid må vi heller ikke gå på akkord med 
helse, miljø og sikkerhet. Det skal alltid settes av 
nok og nødvendig tid til å gjøre arbeidsoppgavene 
sikkert slik at enhver skade kan unngås. Dette er også 

tankesettet og grunnleggende for oss – Ingen uhell 
eller skader. Vi har en god statistikk, som også har 
grunnlag for forbedring. En og annen skade skjer nå 
og da, men flere kunne vært unngått med en høyere 
våkenhet og planlegging. Alle er ansvarlig for å holde 
arbeidsplassen vår sikker.

Selv om det nå er en stund siden, så ønsker jeg 
avslutningsvis å takke alle kollegaer for den flotte 
langhelgen vi hadde i Firenze i juni. En slik helg bygger 
samhold og skaper trivsel, det er bare synd at vi kun 
kan gjøre det hvert 3. år. 

Her er det bare å brette opp ermene og glede seg til 
hver arbeidsdag fremover.

600-tonner på jobb i Kristiansund.
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Nordic Crane 
Oslo
Av Trond Strøm, driftsleder

Nordic Crane Oslo AS er i godt driv. Jeg er stolt over å få 
være med på bygge en solid arbeidsplass og aktør innen 
kran og transport på Østlandet. Takk til Crane Norway 
gruppens oppslutning og håndsrekninger i oppstarts
fasen. Oslo byr på et gigantisk marked som vi kjenner til 
fra før, og som vi ser frem til å ta del av i tiden fremover.

I løpet av de kommende månedene ankommer det fem 
nye Demagkraner i størrelsesorden 130 til 250 tonn. 
Dette gleder vi oss til, både til løfting for oppdragsgivere 
som til vedlikehold og daglig oppfølging av maskinene. 
Standarden skal være høy for å ha den høyeste sikkerhet 
innen bruk og drifts sikkerhet. 
Maskinene er den beste rekla
me med sin ragende storhet i 
nærmiljøene, men mest av alt er 
vår standard viktig for at vi selv 
og våre kunder skal kunne stole 
på sikkerheten i produktet og 
arbeidet vi utfører. 

Kranbiler og mobilkraner er ute 
på jobb hver eneste dag. Til 
tross for at vi ikke har reklamert i 
alt for stort omfang er det stas at 
firmanavnet har så godt ord på 
seg at telefonen alltid er varm. 
Tilbakemeldinger fra utførte 
oppdrag er gledelig, de legges 
til grunn for forbedring, eller be
krefter om jobber er utført godt. 
Store eller små oppdrag, alle er 
like viktig for oss.

Vi er å finne på Alnabru, nær
mere bestemt Alnabruveien 
5. Adressen er kjent for kran
aktivitet, hvor tidligere Norges 
største aktør på mobilkranmar
kedet Roar Mortensen hadde 
virksomhet. 

I en spennende tid fremover er 
det viktig at vår visjon og våre 
verdier ligger i rygg margen. 
 Visjonen har et høyt presta

sjonsnivå som skal karakterisere Nordic Crane Oslo. 
Alle kollegaer og forretningsforbindelser skal kjenne på 
stolthet i arbeidet for og med oss. Jeg ønsker å rette en 
stor takk for tilliten hos våre kunder, leverandører og sam
arbeidspartnere. Vi skal stå på og jobbe målrettet for å 
møte enhver forventning og utfordring, med særlig høyt 
fokus på kvalitet og HMS. 

Til slutt vil jeg også oppfordre alle og enhver som er i 
nærheten til å ta turen innom på en kaffe og litt kranprat. 
Nordic Crane Oslo – Alltid på plass, glede, til å stole på, 
løsningsorientert!

Nordic Crane Oslo i monteringsjobb på Rema 1000 sitt nye sentrallager på Vinterbro.
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Nordic Crane Sør
Av Håvard Jahren, daglig leder

I skrivende stund går sommeren sakte over i høst 
her på Sørlandet. Hos oss i Nordic Crane Sør er det 
derimot travle dager, hvor utstyret og ansatte yter sitt 
beste for å betjene våre kunder. 

Vi har i løpet av den senere tid ekspandert på utstyrs
siden. 2 nye kranbiler har vi akkurat fått, og gleder oss 
til å benytte dem i tjeneste for våre kunder. Vi har da 
følgelig ansatt nye kollegaer for å dekke inn økningen 
på utstyrssiden. Det er en glede å se hvordan de 
nyansatte har blitt tatt i mot av våre ansatte. 

Vi skal bruke høsten godt for å få de nyansatte inn i 
vårt team og lære dem i å kjenne vår kultur og våre 
verdier. De er våre grunnpilarer: Glede, Til å stole på & 
Løsningsorientert.

Glede: Det å være en del av et miljø hvor man får 
mestringsfølelse.

Til å stole på: Vi skal holde det vi lover, vi skal ta 
sikkerhet og kvalitet på alvor.

Løsningsorientert: Vi skal ta de utfordringene vi får ved 
hjelp av samarbeid og erfaring fra hverandre.

Fokus på sikkerhet krever også sin kontinuerlige 
forbedring. Med utgangspunkt i at vi aldri blir utlært skal 
vi alltid arbeide for en sikrere arbeidsplass. Vi har nye 
ansatte som skal integreres i vårt system. Vi har fastlagte 
retningslinjer som alltid må etterleves, vi må alle være 
beviste for den risiko man utsetter seg for i arbeidet. 
Det er enhvers ansvar å arbeide med sikkerheten 

som høyeste prioritet. Denne høsten 
skal vi holde repetisjonskurs i vår 
sikkerhetsopplæring.

For å lykkes med vår visjon er det viktig 
at hele organisasjonen hver eneste 
dag yter sitt beste for å levere den 
kvalitet som vi selv, og våre kunder 
forventer av oss. Godt samarbeid på 
tvers av organisasjonen er vesentlig 
for å lykkes med våre mål.

Vi i Nordic Crane Sør gleder oss til en 
travel høst og for å etterleve vår visjon: 
ALLTID PÅ PLASS.

Som jeg innledet så nærmer høsten 
seg. En travel tid for oss og for våre 
kunder. Vi er svært takknemlig for alle 
oppdrag og setter stor pris på våre 
kunders valg av oss som leverandør. 
Ved å følge vår visjon og våre verdier 
skal vi yte vårt aller beste for å gi den 
service og kvalitet som våre kunder 
forventer.

Jeg vil herved ønske alle ansatte og 
forretningsforbindelser en god høst.

Spesialtransport og innløft av generator. Samløft med Liebherr 200 T og Liebherr 90 T. 
Alt gikk etter planen, og kunden er strålende fornøyd.
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Det ruller fort fremover her i Nord. Høsten er godt 
påbegynt etter en travel sommer med mange jobber 
i et aktivt marked. Gledelig og positivt utfordrende 
for oss, og det er oppløftende å erfare at så mange 
oppdragsgivere benytter våre tjenester. 

Samtidig gleder vi oss også over det gode HMS
arbeidet hos den enkelte i bedriften. Bevisstheten og 
ønsket om å ha en sikker arbeidsplass er så absolutt 
tilstede. Det høye fokuset hos hver og en viser positiv 
status og trend innenfor dette temaet. 

I sommer fikk vi 400tonneren til Tromsø. Det er en 
mektig maskin som vi skal ha mye glede av fremover. 
Mest av alt ser vi frem til å kunne tilby større kapasiteter 
overfor oppdragsgivere, da slike kraner har vært 
mangelvare i vår region. I forrige Crane Nytt lovte jeg 
en nærmere presentasjon av kranen, og jeg kunne 
listet opp krefter og rekkevidder. Jeg tillater meg i 
denne omgang å legge med et flott bilde av kranen 
rigget og klar til bruk. Det er en attraktiv maskin, 
både som arbeidsplass for kranoperatører og for 

oppdragsgivere med behov for et løft. Det er en sterk 
og effektiv maskin.

Nytt utstyr ellers er i god drift, og eldre utstyr er 
faset ut. Når godt vedlikehold utføres legges også 
grunnlaget for lønnsomhet. Jeg skal ikke klage på vårt 
lunefulle vær her i Nord, men vi har nok et par ekstra 
utfordringer på denne fronten med hensyn til slitasje på 
rullende utstyr. Sjåførene gjør en god jobb for å holde 
maskiner og utstyr driftssikkert, men vi må alltid legge 
listen litt høyere og ikke «sovne på post». Vinteren er 
ikke så langt framme, legg godt grunnlag nå.

Vi skal være Alltid på plass, uansett årstid og utfordring. 
Vi gleder oss over gode relasjoner til forretnings
forbindelser, og vi skal gi løsningene som gjør oss 
konkurransedyktige og foretrukket som leverandør. 
Tilliten er skjør, om den ikke bygges og holdes robust. 
Nordic Crane Nord skal være til å stole på.

Med ønske om en mild høst ser vi fremover med 
positivt sinn og klar til nye oppgaver, små som store.

Nordic  
Crane Nord
Av Are Thyholdt, daglig leder
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Nordic Crane Engineering har lenge hatt et fokus 
på kompetansebygging med relevante kurs, videre
utdanning og personlig utvikling. Dette vil gjøre oss 
sterkere rustet til å hjelpe våre kunder med stadig mer 
utfordrende oppdrag. 

En av våre ingeniører, Bernt Kaarigstad, tok kranfører
beviset og har nå jobbet i en lenger periode som 
kranfører der han har fått erfart hvordan det er å kjøre 
mobilkran for Crane Norway selskapene. Den første 
perioden var preget av mye «taxikjøring», dette er 
korte oppdrag i lokalområdet. Slike oppdrag består 
ofte av mobiliseringer på kort varsel, lite informasjon 
om oppdrag før kranen er på byggeplassen og 
usikkert hvor lenge oppdragene varer.

I firmaet vårt er dette verdifull erfaring og kompetanse. 
Bestillinger av våre tjenester omfatter ofte ukjente 

utfordringer som krever praktisk innsikt kombinert 
med teoretisk planlegging og utregninger. En praktisk 
forståelse av oppgaven og hvordan den skal løses og 
utføres i praksis gjør planleggingen raskere, sikrere og 
rimeligere for oppdragsgivere.

Forsommeren var preget av spennende, utfordrende 
og varierte oppdrag. Vi fikk gleden av å hjelpe Hydro 
med flere utfordrende løfteoperasjoner på det utvidede 
anlegget på Karmøy og vi har forberedt demontering 
av tunnelboremaskinen i Ulriken tunnelen i Bergen. 
Sommeren var en naturlig rolig periode, men vi ser 
frem til økt aktivitet til høsten og vi er klar til å møte 
morgendagens utfordringer.

Nordic Crane 
Engineering
Av Erik Andersen, daglig leder

Fra tegnebord til gjennomføring.
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Avdeling Ålesund  
på flyttefot

Vår avdeling i Ålesund er på flyttefot til nye lokaler. De 
nye fasilitetene ligger på Håhjem Industriområde og 
blir bestående av nytt kontorbygg, verksted og lager.

Håhjem Industriområde ligger tett inn til E 39 i Skodje 
kommune. Fylkets store knutepunkt ligger i umiddelbar 
nærhet, noe som gir oss en meget sentral beliggenhet 
mellom de største byene i regionen Ålesund, Molde og 
Kristiansund. Vi anser den geografiske plasseringen 
helt ideell i forhold til veinettet og nærhet til markedet.

Depotet settes opp i henhold til dagens standard, og 
det er ved utformingen lagt vekt på ryddighet, renslig het 
og god produktivitet. Kontorbygget kommer til å bestå 
av moderne og trivelige fasiliteter med garderober, 
spiserom og kontorer. Kombinert verksted og lager 
ligger vegg i vegg til kontorbygget med stor traverskran 
og alle fasiliteter for god verksteddrift. Motvekter og 
krandeler vil for framtiden bli losset rett av biler inne i en 
hallen – enkelt, trygt og ikke minst frost og snøfritt! At vi 
ser frem til vinteren med is og snøfritt utstyr behøver vi 
vel ikke si noe om, men gjør det likevel.

Byggearbeidene er igangsatt og lokalene skal stå 
klare til innflytting 1. januar 2018.

Husverten vår blir Einar Valde AS, representert ved Rolf 
Inge Valde. Valde driver et stort transportfirma både 
lokalt og nasjonalt med alt fra små lastebiler til stor og 
tung spesialtransport. Vi ser fram til godt naboskap og 
samarbeid i mange år.

Vi gleder oss stort til å flytte inn og ser fram til å ta 
i bruk et bygg som er spesialtilpasset vår drift, og 
har stor tro på at dette kommer til å bli et løft både 
for trivsel, produktivitet og kvalitet på våre tjenester i 
regionen.

Sommerstans i byggefasen. Kenneth Lande, Tor Øyvind Larsen, Rolf Inge Valde og Thomas A. Stette tok oppstilling foran nybygget.

Illustrasjon av våre nye lokaler.

PÅ FLYTTEFOT
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Våren 2016 raste 120 meter riksvei 13 mellom Granvin 
og Voss ut i vannet. På stedet pågikk det omfattende 
bygningsarbeid. Statens Vegvesen region vest var i 
full gang med å bygge den nye Jobergtunnelen, som 
skal gå i fjellet bak Holven. Flere tusen kubikk masse, 
to gravemaskiner, busskur, skytematter, betongrør, 
armeringsjern, asfalt, tunnelstein forsvant opp til 500 
meter ut i vatnet. Heldigvis ble ingen personer savnet 
eller skadet i hendelsen.

Strandsonen rundt Granvinsvatnet er kjent for 
ekstremt dårlig grunn (silt/leire). Her har det vært flere 
utglidninger der maskiner har forsvunnet i vannet.

Løsningen for oppbygging av ny vei ble cellespunt. 
Fundamentering AS ble valgt som entreprenør for 
dette arbeidet og setter i disse dager ned sju runde 
stålkonstruksjoner (celler), som alle har en diameter 
på 19 meter, langs med vannkanten. Konstruksjonene 
består av inntil 25 meter lange «stålnåler» som skal 
forankres i bunn av vannet. Før cellene fylles med stein 
er de svært ustabile, og de må fylles jevnt for å unngå 
forskyvninger. En celle stabiliseres før arbeidet med 

neste kan begynne. Når de først er fylt, blir dette et 
meget stabilt og solid fundament for ny vei.

Nordic Crane MidtNorge AS bistår arbeidet med sin 
Liebherr 885 HD som opereres av kranførerne Jan 
Erik Holberg og Kennet Andre Vikan. Arbeidet består 
i både grabbing av masse og setting av spuntnåler 
med vibro. På bunnen er det mye steinmasser som 
krever grabbing og det benyttes lange spuntnåler 
i cellene, noe som gjør dette til en utfordrende jobb 
å gjennomføre. Hver celle består av rundt 120 
spuntnåler som vibreres ned i morenelaget. Her er 
det virkelig snakk om nøyaktighetsarbeid og presisjon 
fra kran og kranfører. Nordic Crane MidtNorge 
AS har gjennom en årrekke opparbeidet seg lang 
erfaring og solid kompetanse i samarbeid med flere 
fundamenteringsselskaper på denne type arbeid. 
Forståelse for risiko, fremdrift og god kommunikasjon 
mellom de som jobber på prosjektet er helt avgjørende 
for at prosjektet skal lykkes med tanke på god HMS 
og tidsfrister.

Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2017.

CELLESPUNT

Cellespunt – Granvin
Av Geir Ole Berdahl

Cellespunt i Granvin.
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JUBILANTER I CRANE NORWAY GROUP

60 ÅR:
Bjørn Olsen, NCV AS, 23.06.1957

Bjørn er en omgjengelig og hyggelig 
kar som er spilloppmakeren hos oss. 
Han har alltid godt humør og stiller 
alltid opp til enhver tid uansett. Til og 

med et «nei» blir som regel til et «ja». Han har 
stor interesse for kran, sterke meninger og er en 
god ressurs for firma og kollegaer. Gratulerer!

Roy Otto, NCV AS, 20.08.1957
Roy rundet 60 år den 20. august. 
Som en klippe har han vært pådriver 
og kollega i Nordic Crane Vest i snart 
30 år. Først 25 år som driftsleder 

og nå som daglig leder. Kjennetegnene hans 
innenfor jobben er rettferdig og bestemt, markant 
og lyttende, teft og uredd. På hjemmebane er 
avkoblingen størst på gården i Flekkefjord. Dagen 
ble feiret med nærmeste familie på fransk riviera. 
Gratulerer med overstått dag, og lykke til videre!

50 ÅR:
Jon Vidar Smevoll, NCV AS, 19.04.1967

Gratulerer, Jon Vidar! I over 15 år har 
denne unge karen trofast møtt på 
jobb – hvor nå enn prosjektene har 
vært i Norges land. Han er en god 

kollega med godt humør som gladelig spres ut 
til folkene rundt seg. Arbeidsstedet han måtte 
befinne seg på synes ikke å ha noen betydning, 
tilpasningsdyktig er mellomnavnet hans, eller 
med andre ord, han er Alltid på plass! 

Odd Bernhard Pedersen, NCV AS, 24.05.1967
Odd Bernhard begynte hos Rolf Wee 
på midten av 80tallet og har jobbet 
med kranbiler og mobilkraner stort sett 
hele tiden. Han ble med fra Rolf Wee og 

over til Stangeland Kran og med et lite fravær på 
4 år for så å komme tilbake til NC Vest i år, som fast 
mannskap på Kårstø. Han er en stille og rolig kar, 
liker å gå turer og liker å fiske både fra land og båt.

Øyvind Olsen, NCM, 13.06.1967
Øyvind Olsen startet hos oss i desember 
2015. På fritida er han ute og kjører 
motorsykkel eller cruiser med båten sin. 
Øyvind har en skikkelig ståpå vilje som 

fort smitter over på de andre på huset. Aldri et nei 
å få i fra den karen. Vi gratulerer med jubileet.

Kenneth Hoel Lande, NCM, 26.06.1967
Kenneth bor i Spjelkavik med kone 
og barn. Han startet i jobben hos 
oss som driftsleder i Ålesund ved 
årsskiftet 2016/2017. Kenneth kjører 

bandbussen til Vassendgutane på fritida. 

Leif Erik Loftås, NCV AS, 28.07.1967
Leif er en glad 50åring som nettopp 
har feiret 2 års bryllupsdag. Han har 
mange jern i ilden når det gjelder hus, 
båt, motorsykkel og bil, eller alt som 

går rundt. Det er ikke en ting han kvir seg for å 
ta i. Han har tråkket i maaange år på Mongstad 
raffineriet og begynte vel der i oppmålingsfirma 
som stikkegutt og vært med på litt forskjellig slik 
som båtbygging. Han har vært lenge frivillig i 
brannvesenet i kommunen han bor i og har interesse 
for det. Alltid Godt humør og en trillende latter på lur!

Jon Tore Vågslid, NCV AS, 19.08.1967
Jon Tore ble med fra Forthun & Sørhaug 
da de ble oppkjøpt 01.05.2010 av 
Stangeland Kran AS. Han har fartstid 
fra 02.01.1996. Han er en stille og 

rolig kar, meget pliktoppfyllende. Vi gratulerer!
.

40 ÅR
Morten Bakkebø, NCM, 19.04.1977
Frode Ingvaldsen, NCM, 03.05.1977
Jan Kåre Hoem, NCV AS, 14.06.1977

30 ÅR:
Jan Erik Holberg, NCM, 28.08.1987

20 ÅR:
Aleksander L. Lund, NCM, 23.08.1997
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ESTA er en europeisk kran- og transport-
forening som jobber for å skape et sikrere 
arbeidsmiljø, skape et standard regelverk 
i Europa for bransjen og føre kran- og 
transport selskapene i Europa sammen 
for å utveksle informasjon og erfaringer. 
ESTA Awards of exellence er en årlig 
konkurranse mellom de største kran- og 
transportselskapene i Europa. Hvert medlem 
av ESTA kan nominere prosjekter som blir 
vurdert etter gode problemløsninger, fokus 
på sikkerhet, utførelse av prosjektet og 
kvalitet i arbeidet.

7. april 2017 mottok Nordic Crane Vest AS prisen 
i den prestisjetunge kategorien for årets beste 
kranjobb for kraner med løftekapasitet over 120 
tonn. Prosjektet som vant prisen var bruk av en 500t 
mobilkran for flytting av en offshore kran på Valhall 
DP. Bakgrunn for vurderingen var at prosjektet viste 

gode problemløsninger og et høyt fokus på sikkerhet 
gjennom hele prosjektet. 

Valhall olje og gassfeltet er omtrent 340 km sørvest 
fra Stavanger. Feltet består nå av åtte plattformer. 
Valhallkomplekset består av seks separate stål
platt former, en boligplattform, en boreplattform, en 
produksjonsplattform, en vanninjeksjonsplattform, 
en brønnhodeplattform og en kombinert prosess 

ESTA

ESTA AWARDS OF EXELLENCE 2017
CRANE JOB OF THE YEAR >120 tonnes

Fra prisutdelingen. Erik Andersen fra Nordic Crane Engineering framme til venstre.

Valhall DP. (Foto: BP)

Av Erik Andersen
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og boligplattform. Plattformene er bundet sammen 
med gangbroer. I tillegg er det to ubemannede 
flankeplattformer i sør og nord, begge omtrent 6 km 
fra feltsenteret.

Ved boreplattformen (Valhall DP) lå Maersk Reacher på 
vestsiden og plugget brønner som ligger mot vest. Dette 
arbeidet ble ferdig i sommer 2016 og Maersk Reacher 
ble demobilisert fra feltet. For å fortsette å plugge de 
resterende brønnene mot øst ble en ny rigg, Maersk 
XLE4, plassert på østsiden av Valhall DP våren 2017.

Som en følge av flyttingen av riggen fra vest til øst, må 
offshorekranen på Valhall DP flyttes fra plattformens 
østside til vestsiden. Tidligere var det to kraner på 
denne plattformen, med tilnærmet like pidestaller. Den 
andre kranen som stod på vestsiden har blitt fjernet 
tidligere. Planen ble dermed å modifisere den andre 
pidestallen slik at en kunne flytte kranen over til der 
den andre kranen stod tidligere. Kranen måtte flyttes i 
tiden etter Maersk Reacher hadde blitt demobilisert og 
før Maersk XLE4 ankommer feltet. 

En 500t mobilkran, levert av Nordic Crane Vest, ble 
valgt for å flytte kranen fra østsiden til vestsiden. Dette 
er den største og tyngste mobilkranen som har blitt 
brukt på en plattform i Nordsjøen. Mobilkranen hadde 
en totalvekt på rundt 350 tonn som inkluderte 165 
tonn motvekter og spanlift system. Offshorekranen 
som skulle løfte mobilkranen opp til plattformen 
hadde en løftekapasitet på 60 tonn slik at alt kolli 
måtte være mindre enn dette. Mobilkranen måtte 
demonteres ned til elleve deler, der det tyngste 
kolliet var teleskopbommen med spanlift bjelker og 
transportramme, total vekt omtrent 55 tonn. Det ble 
utviklet spesifikke transportrammer og transportbjelker 
for å holde totalvekten til alle kolliene nede til et 
minimum og samtidig effektivisere logistikken ut til 
Valhall DP.

Mobilkranen bruker en dieselmotor for å drive det 
hydrauliske systemet som ikke er EXgodkjent. Nordic 
Crane Vest har utviklet et system med automatisk 
nedstenging for å kompensere for EXkravet og dermed 
kunne bruke mobilkraner offshore som midlertidig 
utstyr. Mobilkranen ble utstyrt med dette systemet som 

inkluderer gassdetektorer, høy turtallmåling, rigsaver 
og ekstra eksterne nødbrytere. Mobilkranen er tilkoblet 
det globale gassdetektoranlegget på plattformen 
gjennom en sveisekontakt. Ved frikobling av strøm til 
sveisekontakten stenges mobilkranen automatisk ned. 
Ved en automatisk nedstenging blir mobilkranen helt 
spenningsløs slik at den ikke er en tennkilde.

Kranen ble plassert på rørdekket på stålmatter som 
ble laget spesifikk til denne jobben. Stålmattene var 
nødvendig for å kunne fordele lasten ned i rørdekket og 
videre i bærende struktur på plattformen. Bjelker ble 
plassert under hjulene til kranen slik at den kunne kjøre 
frem og tilbake under montering og demonteringen. 

Før offshorekranen kunne bli løftet fra østsiden til 
vestsiden ble pidestallen på vestsiden modifisert for å 
passe den nye kranen og ny krybbe for kranbommen. 
Deretter ble bommen til offshorekranen løftet ned og 
plassert midlertidig på toppen av to offshorekontainere. 
Vekta til bommen var rett over 30 tonn. Krankroppen 
hadde en total vekt på rett over 64 tonn. Denne ble 
løftet fra den gamle plasseringen på østsiden og 
rett over til den nye plasseringen på vestsiden. Når 
krankroppen var ferdig montert på pidestallen ble 
bommen løftet på plass.

Hele operasjonen fra mobilkranen var ferdig rigget 
på plattformen og til offshorekranen var ferdig flyttet 
over ble gjennomført på rett over en uke. Dette er den 
største mobilkranen som Nordic Crane Vest har levert 
til en plattform i Nordsjøen, og trolig er det den største 
mobilkranen som har blitt brukt på en aktiv olje og 
gassplattform i verden.

Her er kranen på plattformen. (Foto: BP.)


