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Snart er første og hele driftsåret som Crane Norway 
Group fullført. Omstillingen til dagens struktur har vært 
givende og med stort engasjement hos våre ansatte 
for fortsettelsen i «Alltid på plass» visjonen. Det ligger 
mye vilje og arbeid bak for å lykkes. Foreløpige driftstall 
indikerer at året gir en solid omsetning. Gjennom året 
har vi hatt store og viktige investeringer, nødvendig 
for å tilpasse oss markedet så vel som for å holde 
maskinparken moderne. 

Den nye tiden er nå og mange 
spennende prosjekter engasjerer 
Nordic Crane- selskapene. Opp-
drags mengden har det siste 
halvåret vært gledelig positiv for oss. 
I skrivende stund ser ikke vinteren ut 
til å bekymre opp drags givere fra å 
være i produk sjon, men vi forventer 
likevel at inneværende årstid som 
normalt vil gi noe nedgang i vår 
egen arbeidsmengde. 

Vedlikehold av maskiner er 
en vital oppgave som den 
enkelte maskinfører må ivareta. 
Oppgaven må forstås som ansvar 
for at arbeidsutstyret skal være 
driftssikkert til enhver tid. Og som 
alltid nevnt hver vinter, så må 
mekaniske deler og motorer ha 
vesentlig større omtanke enn ellers. 
Godt forebyggende vedlikehold 
gir maskinene høy driftssikkerhet 
gjennom levetiden. 

Gode rutiner og lojalitet til disse 
gjør arbeidsplassen og gjennom-
føringen trygg. Virk som heten og vår 
kultur skal kjennetegnes av kvalitet i 
alle aktiviteter, og høyeste sikkerhet 
ved utførelse av oppgaver. Vi skal 
være, og oppleves som, ledende 
aktør innen bransjen. Kvaliteten og 
kulturen skapes av og med den 
enkelte av oss. 

Takk til alle kollegaer for hederlig innsats, vi er stolt 
over prestasjonene. 

Julestria er rett om hjørnet, i tankene nok en gang litt 
for kjapt på og ubeleilig, men alt i alt kanskje den beste 
tiden hvor familie og glede har høyest prioritering. 
Ønsker alle en fin julefeiring og et godt nytt år.

Crane Norway 
Group
Av Trond Helge Skretting, konsernsjef

Ny Demag i arbeid i Oslo. Foto: Trond Strøm.
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Nordic Crane 
Midt-Norge
Av Magnus Gulstad, daglig leder

2017 skrives snart inn i historiebøkene som det første 
hele året som fusjonert selskap etter sammenslåingen 
av Ålesund, Trondheim og Helgeland. Vi er fornøyde 
med resultatene av denne sammenslåingen og de 
positive effektene er som forventet. I administrasjonen 
jobbes det samkjørt og godt på samme plattform, til 
tross for de utfordringer det ligger i at vår region strekker 
seg over 100 mil. Fundamentet for fremtidig utvikling 
og konkurransedyktighet i regionen er bygget stein på 
stein slik at selskapet står støtt i tiden som kommer.

I tillegg til god drift på Møre, i Trøndelagsfylkene og i 
Nordland har vi også vært involvert i en del prosjekter i 
andre regioner av landet. Spesielt har vi lyst til å trekke 
fram våre beltemaskiner som har vært i arbeid for FAS 
med bygging av nye spuntceller i Granvinsvannet ved 
Voss og for AF-Gruppen på E18 Tvedestrand-Arendal. 
På disse prosjektene har vi virkelig fått vist frem vår 
erfaring og kompetanse på utfordrende oppdrag med 
egnede maskiner og kompetent mannskap. I tillegg 
har vi gjennomført et vellykket prosjekt som gikk ut på 
å flytte en stor akkumulatortank ved Varmesentralen 
på Heimdal. Her gjennomførte vi et komplisert prosjekt 
med mange tekniske utfordringer på en måte som var 
helt unik og med stor suksess.

Det er spesielt gledelig å se at vi oppnår gode 
resultater på HMS i forhold til skader på personell og 
utstyr. Hittil i år har vi ikke hatt fraværsskader og gode 
holdninger blant alle ansatte er essensielt for å få dette 
til. Vurdering av risiko i vår hverdag ligger i ryggmargen 
til våre ansatte og gjennom et kontinuerlig arbeid med 
erfaringsoverføring og rapportering av avvik, bygger vi 
en kultur der det oppleves positivt å være god innenfor 
HMS og Kvalitet.

Daglig blir våre sjåfører satt på prøve for å løse 
uforutsette utfordringer. Dette kan være i forhold 
til grunnforhold, framkommelighet og rent heise-/
transportmessig. Kreativiteten blir satt på prøve for 
å finne trygge og effektive måter å jobbe på. Vi er 
helt avhengige av våre ansattes vurderinger rundt 
sikkerheten i alle arbeidsoppdrag.

Våre kranbiler og semitrailere er nå blitt en stor del 
av vår drift etter at vi gjorde en større investering 

i dette segmentet i 2016. Vi ser nå resultatene av 
dette og omsetter i 2017 for om lag 25 millioner kun 
på lastebiler, og det må anses som litt av en suksess. 
All honnør til sjåfører som har jobbet hardt for at vi 
skal få dette til. Mobilkranene går også for fullt i alle 
regioner og vi har investert i 4 nye maskiner dette året. 
Vi vurderer fortløpende når det er fornuftig å kjøpe og 
hvilke maskiner det er fornuftig å bytte ut.

Våre to fantastiske mekanikere har gjort en enorm jobb 
på verkstedet for å holde maskinparken i gang. Våre 
kunder skal alltid skal være trygge på at de maskinene 
som sendes på oppdrag fungerer som forventet. Vi 
har stor tro på at vi med større fokus på vedlikehold 
kan redusere ståtid og kostnader vesentlig. For tiden 
som kommer vil vi jobbe intensivt med kvalitet på 
vedlikehold.

Vinteren er i anmarsj så ikke stress, ta det med ro og 
kjør forsiktig!

Kran i arbeid i Ålesund sentrum.
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Nordic Crane  
Vest
Av Roy Otto, daglig leder

Hittil i år må vi si oss godt fornøyd med arbeid og 
ordretilgang. Tatt i betraktning sterk konkurranse 
og generell nedgang i markedet må vi si oss tilfreds 
så langt. Med mye gode folk og topp utstyr har vi 
forutsetningene på vår side.

Vi er inne i en interessant tid med markedsmessige 
endringer samtidig som vi ser en gradvis positiv 
oppgang, da spesielt innenfor olje & gass. Dette 
samtidig som det er god aktivitet innen bygg og 
anlegg. Vi velger derfor å tro at vi går travle tider i møte.

Den siste helgen i november hadde vi æren av å 
invitere 11 av våre ansatte til jubileumsfest. Dette er 
kollegaer som har arbeidet i bedriften i 10 og 20 år. 
Dette er gjevt for oss og er en stor verdi og stabilitet. 
Og når vi også har flere ansatte som har arbeidet i 
bedriften i over 30 år viser det at vi har en stabil og 
god arbeidsplass.

Transportdelen har økt jevnt hos oss de siste årene. Vi 
har nå mer en 40 semitrailere og kranbiler i daglig drift. 
Det kjøres alt fra betongelementer til oljeutstyr. 

Vi har fra april måned og ukentlig transportert flere 
lass til Kanalbyen i Kristiansand. Vi har til nå kjørt 49 
lass med trapper, repoer og balkonger. Vi er også i 
gang med ca. 55 lass som skal til Tønsberg Psykiatri. 
Her er flere av veggene såpass høye at de må gå på 
flaktraller. Biltema på Bryne er også et stort prosjekt 
hvor vi har daglig trafikk på 5 biler på det meste. Her er 
det f.eks. 7.500 m2 med hulldekker hvor de fleste er 18 
meter lange og må kjøres med uttrekkstraller. 

Vi har også mange småprosjekter rundt om forbi. Vi 
har bl.a. levert trafohus helt opp i Fiskeløysa i Nordli 
kommune. Ellers har vi mange lokale prosjekter 
som f.eks. Byfjordparken på Kalhammeren, Kristine 
Bonnevies Terasse på Ullandhaug, Valahaug på 
Randaberg, Hundvågparken, Bjergsted Trio og nytt 
rådhus i Sandnes, for å nevne noen.

Aibel bygger boreplattform som skal leveres til Johan 
Sverdrup feltet. Her har vi arbeid til flere av kranene 
våre. Vi står blant annet oppe på plattformdekket 
med to 220-tonns kraner (se forsidebilde). Når jobben 
er ferdig blir kranene løftet ned komplett av et stort 
kranskip. Dette ble en spennende og krevende jobb 
for oss.

Mange kraner står i elementmontasjer, bl.a. i bygging 
av ny omsorgsbolig i Skårlia på Sandnes. Her står vi 
med en Faun ATF 160G-5 i arbeid for SV betong. Det 
løftes veggelementer og hulldekker med vekter opp til 
10 tonn. Sjåføren er veldig engasjert i kranjobben og 
får skryt fra kunden.

På Byfjordparken står vi og monterer elementer med 
vår 180-tonns Sennebogen beltekran med luffejibb. 
Dette er ingen enkel jobb og vi har fått en mengde 
utfordringer som var knyttet til riggplass av kran 
og rigg av luffejibb i bratt bakke osv. Dette ble løst 
med god planlegging av dyktige sjåfører i samarbeid 
med Spenncon som er vår kunde. I løpet av 
monteringsperioden som er fra starten på september 
2017 til februar 2018 skal det monteres 19.800 tonn 
med betong.

Vi holder og skal ha stort fokus på å arbeide sikkert 
med riktige holdninger. Vi bruker mye tid på å repetere 
våre rutiner og etterleve disse. Jeg vil igjen minne alle 
på at etterlevelse og holdning til rutiner og system er 
en vesentlig del av det å arbeide for Nordic Crane 
Vest.

Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle ansatte 
med familie, kollega og kunder en gledelig jul med de 
beste ønsker for fremtiden.

Beltekran i monteringsarbeid.
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I skrivende stund nærmer det seg jul og enda et år er i 
ferd med å bli historie.

Vi kan se tilbake på et år med høy aktivitet, og det er fortsatt 
høy aktivitet inn mot årets ende. Vi vil takke våre kunder og 
samarbeidspartnere for den tilliten Dere viser oss.

Det har vært et utfordrende år med tanke på ulykken vi 
var involvert i, og dette er noe som alltid vil være med oss. 
Enda større fokus på HMS, ta de beste vurderinger og 
valg hver dag er noe vi tar med oss i fremtiden.

For å løse våre kunders behov har vi dette året investert 
i nye kranbiler, og vi har investert i en ny Demag 130 T 
mobilkran. Vi har troen på at aktivitetsnivået vil fortsette 
inn i det nye året. 

I en travel hverdag med mange store og mindre oppdrag 
er det viktig å kunne benytte julen til å sette av tid til 
familie, venner og lade batteriene. Vi skal være klar for 
et nytt år hvor vi hver dag skal gjøre vårt beste for å løse 
oppdragene som vi får. 

Vi vil med dette ønske alle våre kunder, samarbeidspartnere 
og ansatte en god jul, og takke for året som snart er forbi.

Nordic Crane Sør
Av Håvard Jahren, daglig leder
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Nå har vinteren kommet til Nord med litt ulike utfordringer. 
Ikke så mye snø til nå, men til dels glatte forhold.

NCN har gjennomført høstens HMS samling der hoved-
fokus var på vinterklargjøring av maskiner og sjåfører. 
Et annet hovedfokus var betongelement transport 
og løfting/montering der vi ser at det er mye å hente i 
forhold til hvordan slike operasjoner skal gjennomføres. 
NCN har satt et stort fokus på dette og vil komme tilbake 
på dette ved en senere anledning.

I skrivende stund holder vi på med klargjøring for 
innflytting i nye og ikke minst egne lokaler. Fredag 
17.11.17 var en merkedag for NCN fordi vi da flyttet alle 
maskiner over fra våre gamle lokaler til vårt nye anlegg 
lenger nord på Tromsøya. Det gjenstår  ennå masse 
rydding og sortering i bygget etter mange år med drift i 
Ringvegen 6/8. Det var en del spennende saker å finne 
og noen artige gjensyn med greier man ikke har sett på 
mange år. For ikke å snakke om at man ikke var klar over 
man hadde.

Det er ikke bare detaljer på nybygget som gjelder, men 
det er også et styr å organisere sortering, rydding og 
klargjøring for flytting fra de gamle lokalene. Det er ikke 
problemer med å få tiden til å gå for å si det slik.

Etter mange år i samme lokaler og med en uteplass som 
vi har vokst fra for mange år siden, er det fantastisk å se 
fram til å flytte til helt nye lokaler og en uteplass som vi 
kan parkere skikkelig på uten å flytte maskiner rundt for 

å komme seg ut fra plassen osv. Slik det ser ut nå klarer 
vi å holde tidsplanen om å flytte kontor og verksted over 
til nybygget senest 15.12.17, takket være Block Berge 
Bygg med sine underleverandører som har gjort en 
formidabel innsats på utrolig kort tid.

Samtidig som vi holder på med nytt bygg er det 
selvfølgelig drift i butikken også. Vår nye 400T mobilkran 
er tatt i bruk og fungerer over all forventning. En smidig/
lett rigget kran som ikke trenger større riggplass for 
støttebenene sammenlignet med for eksempel en 
220T mobilkran. Vi ser også at 400T kran kan brukes 
med reduserte vekter slik at den f.eks. kan rigges som 
en 220/250T mobilkran med ett lass motvekter mindre, 
sammenlignet med en ordinær 220/250T kran. En 
220/250T kran trenger 3 laster med motvekter, mens vår 
400T med 220/250T kapasitet trenger 2 laster. Altså én 
last med motvekter spart og rimeligere mob/demob som 
konsekvens.

Som et ledd i å være innovativ har NCN bestilt ny kranbil 
med en skikkelig bamsekran. I juni/juli 2018 ankommer 
vår nye EFFER 185,5tm kran på trekkvogn. En skikkelig 
rugg som vi ser fram til å få ut i markedet.

Framtiden ser fortsatt lys ut med mange spennende 
prosjekter som er igangsatt og flere er på gang. NCN 
går inn i juletiden med stor positivitet og vil ønske våre 
kunder, leverandører og ikke minst våre ansatte som har 
gjort og gjør en formidabel jobb en riktig god jul og godt 
nytt år

Nordic  
Crane Nord
Av Are Thyholdt, daglig leder

Monteringsarbeid i flotte omgivelser.
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Nordic Crane Engineering har hatt gleden av å jobbe 
med flere store prosjekter den siste tiden. Vi har blant 
annet planlagt løfteoperasjonene i forbindelse med 
Subsea Compression Pilot Decommissioning på 
Nyhamna. Der har Nordic Crane Vest stått med den 
nye 650 tonns beltekranen og løftet moduler opp til 
300 tonn. Her løftet vi flere moduler ut av en test pit, 
kjørte disse ned til kaien og løftet modulene ut til et 
skip. Vi skal tilbake neste år og fullføre prosjektet og 
da skal en 1000 tonns modul kjøres gjennom anlegget 
og ut på en lekter nede ved ro-ro kaien.

Vi jobber nå med oppgraderingen av Mongstad 
terminalen for mottak av Johan Sverdrup-olje. Dette 
består blant annet av en to kilometer lang rørledning 
som skal løftes på plass. Totalt er det omtrent 2.000 
tonn som skal transporteres og løftes på plass. Det 
krever detaljert planlegging for å kunne gjennomføre 
et slikt prosjekt på en effektiv og sikker måte samtidig 
som vi holder oss innenfor tidsrammene. 

I forrige utgave av Crane Nytt fortalte jeg om Bernt 
Kaarigstad. Han er ansatt i Nordic Crane Engineering 
som prosjektingeniør og har kjørt mobilkran en 
periode for å opparbeide seg nyttig og relevant 
erfaring. Det er viktig å få en praktisk forståelse av 
faget, kunne se utfordringene som kranførere har og 
dermed være mer løsningsorientert. I høst har han 
jobbet med planleggingen av Subsea Compression 
Pilot Decommissioning prosjektet og vil fortsette nå 
fremover som prosjektingeniør. 

Vi ser positivt på neste år da vi har i den senere tid hatt 
en økning i antall prosjekter og har flere spennende 
prosjekter i horisonten. Det er blant annet mulighet 
for noen offshore jobber med bruk av mobilkraner og 
bromonteringer ved bruk av 650 tonns beltekran. Så vi 
gleder oss til flere og større utfordringer. 

Jeg vil takke alle våre oppdragsgivere og kollegaer for 
et veldig bra år og ønsker dere alle en riktig god jul og 
godt nytt år.

Nordic Crane 
Engineering
Av Erik Andersen, daglig leder
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Travelt i Oslo
Tekst av: Tom Furland

Det har vært en travel høst for nyansatt driftsleder, 
Trond Bekken Strøm, i Oslo. Godt hjulpet av Bjarne 
Auestad, rutinert kranfører fra vest, har Nordic Crane 
Oslo etter hvert kommet godt i gang med egne og 
innleiemaskiner. På det meste har vi hatt opp mot 20 
kraner i arbeid på en dag. Da får vi virkelig røynet oss. 
Det er travelt og gir oss utfordringer så det rekker, 
sier Trond og legger til at han liker utfordringer.

Det er mye som har kommet i orden. Vi har fått egen 
tomt på Alnabru like nord for Oslo sentrum. Dette er en 
sentral og god beliggenhet, både i forhold til å rykke ut på 
oppdrag og å ha tjenester rundt seg. For meg som er i en 
oppbygging av selskapet er dette midt i blinken.

NYTT UTSTYR OG EGNE ANSATTE
Vi har til nå fått tilført helt nye Demag kraner i 
størrelsesorden fra 130 T til 250 T. Og det er ansatt eget 
personell på kranene. Flere kraner kommer etter hvert, så 
jeg ser for meg at vi vil trenge både utstyr og mannskap 
fremover. I lengre tid har jeg fått tilført maskiner og 

Det er viktig med orden og system også inne på kontoret. Driftsleder 
Trond Strøm. Foto: Tom Furland.

Driftsleder Trond Strøm stolt foran ny maskin i finværet på tomta ved Alnabru. Foto: Tom Furland.
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mannskap fra de andre Nordic Crane selskapene, både 
fra Midt, Sør og Vest. Det vil jeg måtte fortsette med for 
å kunne ivareta de avtalene jeg er forpliktet til. For oss er 
alle kundene like viktig. Vi ønsker å levere kvalitet til rett 
tid til alle, være på plass, sier en engasjert Trond Strøm. 

Bjarne Auestad fra Nordic Crane Vest AS har de siste 
ukene fungert som en formann i Oslo. Det er godt å ha 
en så rutinert og flink kranfører som kjenner systemet i 
Nordic så godt som han. Det har gitt meg mer tid til å 
fokusere på system og oppfølging av kunder, fortsetter 
Trond. I en bedrift som dette må alt fungere.

PLANER OM Å UTVIDE KONTORET.
Det har allerede blitt smått med plass på kontoret. Jeg 
ser for meg å utvide slik at vi kan få et kontor til og et 
møte rom slik at jeg kan samle mannskapet mitt. Og så 
må vi ha mer plass til arbeidstøy og arkiv. Det er allerede 
bestilt inn flere brakker.

NY DEMAG UT PÅ SITT FØRSTE OPPDRAG
Redaksjonen fikk med seg den første mobiliseringen til 
en av de nye Demag 250 T maskinene. Den skulle ut på 
en ukes arbeid før den sammen med en tilsvarende kran 
skal inn i et langvarig oppdrag gjennom hele 2018. Dette 
er helt nye maskiner som jeg er sikker på at både vi og 
våre kunder vil få stor glede av fremover. Og kranførerne 
mine synes det er ekstra stas å få helt topp moderne 
utstyr med det siste av teknologi og sikkerhetssystemer. 
Det kan vi alle forstå. Kraner i jobb. Foto: Trond Strøm.

Bjarne Auestad i den splitter nye Demag AC 250 – 5 på vei ut til sitt første oppdrag. Foto: Tom Furland.
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Statkraft Varme bygger for tiden en akkumulatortank 
ved forbrenningsanlegget på Heimdal, sørvest i 
Trondheim. Ved å lagre overskuddsvarme og dermed 
erstatte spisslastkjeler basert på fossil brensel, 
vil den bidra til å nå klimamål og sikre driften ved 
utfall av avfallslinje. Tanken vil også fungere som 
trykkholdning i nettet, som vannreservoar som kan 
etterfylles ved lekkasjer, og den kan ha en rolle i et 
fremtidig energisystem hvor vi kan mate inn el fra 
vindmølleproduksjon når det blåser mye, hvis det 
skulle bli aktuelt.

I en tidligere fase av prosjektet var vi inne med en 
500-tonns kran for å montere tanken sammen i deler. 
Den gangen utførte vi et løft på 55 tonn på 18 meter 
radius. Ferdig sammenstilt har tankens dimensjoner 
økt betraktelig med totalvekt på 209 tonn, 15,2 meters 
diameter og 31,8 meters høyde. 

Nordic Crane Midt-Norge AS mottok senere en 
forespørsel om å flytte den ferdigstilte tanken lokalt på 
forbrenningsanlegget.

Vår første tanke var å mobilisere en stor beltekran, 
men vi så raskt at dette ville bli utfordrende på det 
trange anleggsområdet. Her måtte vi tenke kreativt 
og finne gode løsninger for kunden. Etter en lang og 
møysommelig planleggingsprosess i samarbeid med 
Trondheim Stål AS fant vi en effektiv og trygg løsning 
som var basert på et godt gammeldags prinsipp 
med jekking og skidding. Genialt, enkelt og en mer 
miljøvennlig løsning i prosjektets ånd.

Ingeniørarbeid, dimensjonering, risikoanalyse og 
arbeidsbeskrivelse ble utarbeidet og beskrevet i 
detalj av Nordic Crane Engineering AS. Arbeids-
beskrivelsene ble verifisert og godkjent av Statkraft 
i samarbeid med Norsk Energi som er ansvarlig for 

STATKRAFT

Et oppdrag utenom 
det vanlige!
Av Magnus Gulstad, daglig leder Nordic Crane Midt-Norge

45 liter grønnsåpe måtte til for å redusere friksjonen. Her smører Olve Midtlyng skiddebanen. Foto: Magnus Gulstad.
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JUBILANTER I CRANE NORWAY GROUP

50 ÅR:
Reidar Skogstad, NCV AS 16.09.1967

Reidar Skogstad har rundet 50 år 
og blitt en voksen gutt. Reidar̀ n 
har bakgrunn som litt av hvert, 
både platearbeider, sveiser og 
betongmontering i sin ungdom. Han 
har vært både on – og offshore.

Han begynte som kranfører på Mongstad for oss i 
2007 og har vært både kranfører, formann og prosjekt 
koordinator på mange ulike prosjekt. Vi kan ramse 
opp Mongstad, Sture, Kollsnes, Bergen og Aukra.

Reidar er opptatt av HMS og sikkert arbeid og 
han har bidratt mye både som verneombud 
og HMS koordinator. Han er for tiden utleid til 
Statoil Mongstad som planlegger og jobber 
med risikovurderinger og kranoppstillinger.
Han bor på Hylkje i Åsane med frue. Reidar 
bruker fritiden til å ordne med huset, reiser  
sammen med kona og så har han anskaffet seg 
en motorsykkel, les Goldwing, etter han anla 
skjegg i voksen alder. Vi ønsker Reidar lykke til.

50 ÅR
Lasse Lydersen, NCN AS, 14.11.1967

40 ÅR
Bjørn Thomassen, NCN AS, 13.09.1977

Alexander Moe Wartiainen, NCN AS, 01.11.1977
Marta Skrettingland, NCV AS, 14.12.1977

20 ÅR:
Kennet-André Vikan, NCM AS, 28.12.1997

å følge opp den tekniske siden av leveransene i 
byggefasen.

40 tonn stål ble fraktet opp til varmesentralen der 
montører fra Trondheim Stål og vår mest erfarne 
mann, Olve Midtlyng, monterte rammen rundt tanken i 
henhold til arbeidstegningene. Totalt ble 4 jekkepunkter 
montert på tanken og 3 skiddebaner på cirka 36 meter 
ble lagt ut på bakken.

Spenningen var stor da tanken ble jekket opp og 
operasjonen med å trekke tanken startet. Sarens 
rigget to Strand Jacks i enden av skiddebanene og 
startet operasjonen med å trekke tanken. Med en 
trekkraft på over 40 tonn kom tanken i bevegelse 
og hele operasjonen med å dra tanken 20 meter var 
unnagjort på under to timer. Grunnen under tanken blir 
overvåket og setninger blir målt kontinuerlig fram til vi 
senere skal flytte tanken på ny.

Nordic Crane Midt-Norge AS har lang tradisjon for å 
gjøre utradisjonelle jobber og har derfor opparbeidet 
seg en unik kompetanse på å finne de beste løsningene 
for kunden. Med Nordic Crane Engineering i ryggen 
og godt fokus på HMS blir våre prosjekter gjennomført 
med høyeste grad av sikkerhet og kvalitet.

Store dimensjoner på tanken. Foto: Magnus Gulstad.
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Endelig kan vi presentere det nye flaggskipet. 
Vår største beltekran har nettopp vært inne på 
KPI SCP Decommissioning prosjektet ved Shell 
sitt landanlegg på Aukra, for vår kunde Kværner. 
Det tyngste løftet var opp mot 300 Tonn, forteller 
prosjektleder Robert Rikkers. Da må det kraft til, 
men det er mer å gå fortsetter han.

Dette er det andre oppdraget som kranen er satt 
inn. Robert var også prosjektleder i Hammerfest der 
den ble rigget for første gang under Hammerfest TA 
2017 i mai. Jeg og det faste mannskapet begynner 
nå å få god kjennskap til kranen. Det er svære saker 
som krever god logistikk både i transporten og ikke 
minst i riggingen. Robert har jobbet med mange 
tilsvarende kraner og prosjekter i sine 30 år i kran – og 
tungtransportbransjen, bl.a. med vår egen CC 2800-1, 
som er lillebroren til denne. Han liker utfordringer som 
dette.

DYKTIGE FAGFOLK
Og så er jeg heldig som har en gjeng med særdeles 
dyktige fagfolk med meg. Vi har eget kurset 
personell, både kranførere og mekaniker, som var 
ved fabrikken i en lang periode på opplæring. I dette 
prosjektet er det 2 kranførere på hvert skift. I tillegg 
er det en egen supervisor, flaggpersonell, riggere og 
samarbeidspartner fra Sarens til kjøring av modulene 
ved bruk av SPMT. Dette krever godt samarbeid og 
faglig dyktighet. 

DEN ENESTE NORSKE AV SITT SLAG
Jeg tror dette er den eneste norskeide av sitt slag her i 
landet. Kapasiteten er enorm sier Robert. Den kan løfte 
hele 650 Tonn på 12 meter radius og uten problemer 
50 Tonn ut på 100 meter radius. Smått utrolig for oss 
som ikke leser løftediagram til daglig eller har gleden 
av å se kranen i praksis.

DEMAG CC 3800-1

Demag CC 3800-1
Av Tom Furland

Issa KIddes, Richard Falk og Andre Ervik i arbeid med sjakkel. Det er store dimensjoner på løfteutstyret. Foto: Robert Rikkers.
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Tungt utstyr i kroken. Foto: Robert Rikkers.

CC 3800 ferdig rigget klar til oppdrag. Foto: Robert Rikkers.Klar til å løfte. Foto: Robert Rikkers.

CC 3800 i silhuett. Foto: Robert Rikkers.


