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Crane Norway Group 

D ette sommerhalvåret har Nordic Crane sel
skapene stor aktivitet, og som anslås å 
være slik fremover til godt ut på høsten. 

Oppdrags mengden er jevn og med god fordeling 
i både tid og sted for jobbene. En slags ny tid 
opp leves, hvor etterspørselen har vært mer stabil 
enn tidligere og markedet generelt i balanse. Men 
dagens markedssituasjon vil ikke vedvare, kam
pene om jobbene kommer på et tidspunkt. Vi skal 
yte vårt beste underveis for at Nordic Crane alltid er 
en foretrukket leverandør.

Sommertid betyr også ferietid. Noen prosjekter går 
uavbrutt gjennom sommeren, mens andre opp
dragsgivere stenger ned i perioden. Det er godt 
med et pusterom i de travle og kravstore arbeids
dagene. Våre oppgaver er store og krever nøyaktig 
presisjon, hvor små avvik kan få store utfall. Vi må 
ha friske, uthvilte og tilstedeværende med arbeidere. 
Sommeren er oppløftende og må nyttes godt 
sammen med familie og venner, til nye oppgaver 
står for tur. 

AV TROND HELGE SKRETTING

Konsernsjef
I mai fikk vi gleden av å ha Kranutleiernes Lands
forenings på bedriftsbesøk. Det var kjekt å se alle 
kranvenner og konkurrenter samlet, og ikke minst få 
anledning til å vise vårt anlegg på Soma i Stavanger. 
Jæren viste seg fra sin absolutt beste side, og jeg 
håper alle fikk en god helg og opplevelse hos oss. 
Vi takker for foreningens utmerkelser som ble tildelt 
undertegnede, eier og daglig leder i Nordic Crane 
Vest. 

I en tid der det er god tilgang til jobb, må vi være 
klar over at en slik situasjon ikke er en selvfølge. 
Vi skaper og bygger vår egen posisjon i markedet, 
derav viktigheten av å ha tro på vår kultur og 
visjonen om å være Alltid på plass. Hver og en 
medarbeider må være med å dra lasset for å 
beholde denne posisjonen. Arbeidet skal alltid 
foregå sikkert, kvaliteten skal være som bestilt og 
servicen “det lille ekstra”. Kunden skal kunne stole 
på at han får det beste produktet, hver gang.

Vår personlige sikkerhet er den enkelte ansvarlig 
for selv, og jeg vil derfor presisere at ingen jobb 
haster så mye at sikkerheten skal settes til side. Vår 
arbeidsplass skal være skadefri. 

Jeg ønsker alle en fortreffelig sommer.

Tungløft for Nordic Crane Nord sin Tadano ATF 400G6 på kaia i Tromsø. 
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Nordic Crane Vest

V i er inne i en travel periode med bra med 
arbeid. Slik ser det ut til å være også 
fremover sommeren og høsten. Vi arbeider 

nå hardt for å sikre nye jobber og prosjekter for 
vinteren. Vi er optimister og har stor tro på at vi 
går en travel høst og vinter i møte.

Vi har mye nytt utstyr og god standard på alt av 
kraner og biler. Men alt utstyr krever vedlikehold 
og ettersyn. Som kranfører eller sjåfør har den 
enkelte et personlig ansvar for å utføre daglig 
vedlikehold og små reparasjoner. Vi vil utover 
sommeren og høsten ha spesielt fokus på det 
daglige vedlikeholdet. Oppfordringen til alle 
er derfor å etterleve rutiner og kvalitetssikre 
maskinrapporter. Ryddighet skal være en 
selvfølge for alle.

Vi har mange gode og stabile medarbeidere. Det 
er vi stolte av. Dette ser vi veldig godt når erfaring 
og kompetanse er viktig for å kunne utføre 
arbeidet. Vi får jevnlig gode tilbake meldinger fra 
kunder om faglig og sikker hetsmessig topp utført 
arbeid. Dette varmer og gjør at vi også blir valgt til 
nye jobber og prosjekter.

Vi bruker mye tid og ressurser på å forankre en 
god sikkerhetskultur og risikoforståelse blant 
alle våre medarbeidere. Vårt mål er at vi ikke 
skal ha noen form for uønskede hendelser. I 
dag står vi for en god sikkerhetskultur og god 
risikoforståelse. Men vi blir aldri gode nok. 
Derfor skal dette arbeidet fortsette kontinuerlig 
fremover. Ingen skal noen gang være i tvil om at 
selskapet og våre medarbeidere setter sikkerhet, 
kvalitet og fremdrift foran alle andre motiv. Dette 
skal forankres og etterleves av alle. Vi får klare 
tilbakemeldinger fra kunder som sier at NC Vest 
er en foregangsbedrift innen kran og løft på dette 
området. Det oppfatter vi som at vi går i riktig 
retning. Ingen medarbeidere eller de som vi 
arbeider for skal noen gang utsette seg selv eller 
andre for risiko.

Nå er det sommer og fint vær. Dette er en 
høyrisikoperiode for uønskede hendelser og 
skader.  Varme og mye annet gildt som skjer, gjør 
at det er lett å glemme viktige moment for å sikre 
arbeidet og sørge for god HMS. Jeg oppfordrer 

AV ROY OTTO

Daglig leder

alle til å ta seg tid til å vurdere sikkerheten en 
gang ekstra før arbeidet starter. Vi skal alle komme 
uskadet hjem hver eneste dag.

Jeg ønsker med dette alle ansatte med familie, 
kunder og samarbeidspartnere en riktig god og 
velfortjent sommerferie.

Super logistikk i forbindelse med brakkeflytting i Lysebotn. 
Foto: Øyvind Dahle.
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Nordic Crane Midt-Norge

AV MAGNUS GULSTAD

Daglig leder

V i i Nordic Crane MidtNorge AS er så heldige 
å ha en fantastisk gjeng med folk som hittil 
i år har levert utmerkede tran sport og 

krantjenester fra Narvik i nord til Arendal i sør. Vi har 
et hårete mål om å være bransjens beste arbeids
plass. Med rekordlavt syke fravær, god bruk av 
sikkerhetsdokumentasjon og flere faste sjåfører på 
maskinene tror vi at vi er på riktig vei. Hver dagen 
til samtlige byr stadig på uforutsette ut fordringer, 
og vi er stolte over hvordan disse løses slik at hvert 
oppdrag blir gjennomført trygt og godt.

Som leder i et selskap med folk ute på oppdrag som 
innebærer risiko, gjør man seg alltid noen tanker 
rundt sikkerheten til våre folk. Å forebygge ulykker og 
helseskader skal være grunnleggende i alt arbeid i 
virksomheten. Allikevel blir vi alt for ofte minnet på at 
folk ute på byggeplasser kommer ut for ulike mindre 
alvorlige hendelser. Når antallet små hendelser 
øker blir ledelsen bekymret, og det siste året har i 
så måte vært preget av for mange hendelser som 
omhandler fall på eller fra maskin. Som selskap har 
vi satt stor fokus på å forbedre risikovurderinger 
som gjennomføres ute på bygge plass, de ansattes 
holdninger til risiko samt forbedring av orden og 
ryddighet i våre ansattes hver dag. Vi har stor tro på 
at vi kan lære noe av hen delsene som rapporteres 
og at vi skal kunne forebygge personskader på jobb 
hos oss.

Vi har også hatt en kompetanseheving av per
sonell denne våren med 3 nye kranførere med 
fagbrev i kran og løfteoperasjonsfaget. Gratulerer 
til Leif Arne, Mats og John Fredrik. Nordic Crane 

visjon om å være Alltid på Plass. I november fikk 
vi en ny Liebherr LTM1250 og i mars rullet en ny 
Demag AC130 inn på tomta som begge går i drift 
i Trondheim. Rett over ferien settes en ny Tadano 
Faun ATF200 i arbeid i Helgeland. En ny Scania 
trekkvogn med skappåbygg samt 5 nye Peugeot 
Partner arbeids biler er snart klar til levering i 
Trondheim. Med faste sjåfører, så langt det er mulig 
på disse kjøretøyene, ser vi frem til at våre ansatte 
får oppleve økt glede i sin arbeidshverdag hos oss. 
Fremdeles vil god orden og ryddighet samt jevn
lig vedlikehold være nøkkelord for at maskinene 
og bilene skal gi alle en god hverdag og ha en 
forventet levetid.

1. mai var en ny merkedag i Nordic Crane Midt
Norge sin historie. Vårt depot i Ålesund flyttet 
endelig inn i nye lokaler etter å ha vært sam loka
lisert hos vår nye huseier Einar Valde AS siden 
1. januar. Vi anser vår nye lokasjon på Håjem 
Nærings park i Skodje kommune som en meget 
god geografisk plassering for selskapet i lands
delen. Det nye depotet består av et nytt kon tor
bygg med garderober og oppholdsrom for våre 
ansatte, som vi i felleskap med huseier har fått til
passet til vår drift. Vegg i vegg med kontor bygget 
har vi fått disponere en del av en lagerhall for vårt 
utstyr, der vi også kan gjennomføre lett service og 
vedlikehold på maskinene. I lagerhallen er det en 
traverskran som benyttes til lasting og lossing av 
utstyr på bil, noe som gjør at det meste vi har kan 
lagres innendørs. Nordic Crane MidtNorge AS står 
nå godt rustet til å yte høyeste grad av sikkerhet 
og kvalitet til våre kunder i regionen. Vi har fullt 
fokus på orden, ryddighet, og gode rutiner for de 
som benytter anleggene slik at gleden ved å være 
ansatt i Nordic Crane styrkes. 

Nordic Crane MidtNorge AS setter umåtelig pris på 
vår nye huseier Einar Valde AS. Vi trekker veksler 
på hverandre og benytter hverandres tjenester 
i daglig drift. Einar Valde AS bidrar godt med sin 
lange erfaring innen transport og lastebil slik at vår 
logistikk kan gjennomføres bedre og på en mer 
økonomisk måte. Samtidig ser vi at vi kan bidra 
med vår kompetanse når Einar Valde AS trenger 
hjelp til å få løftet større og tyngre kolli som fraktes 
på deres biler.

Nordic Crane MidtNorge AS ønsker våre ansatte, 
kunder og samarbeidspartnere en riktig god 
sommer. Pakk feriebilen og båten slik at løse 
gjenstander ikke kan komme i bevegelse og ta 
pauser når du kjører på veien. Nyt ferietiden.

Godt samarbeid mellom 
Nordic Crane Midt og Einar 
Valde AS i Ålesund.

MidtNorge AS er stolte 
over å kunne tilby våre 
kunder 18 kranførere 
med fagbrev i vår stall.

Nordic Crane Midt
Norge AS har en 
langsiktig strategi for en 
kontinuerlig for nyelse 
av maskin parken. I et 
marked der alle forventer 
kontinuerlig drift, ser vi 
at våre nye maskiner 
gir oss trygghet på at 
vi kan leve opp til vår 



5

Nordic Crane Sør

AV HÅVARD JAHREN

Daglig leder

N år jeg skriver dette har sommeren kommet 
til Sørlandet. Sommer på Sørlandet betyr 
to ting for oss; varme i lufta og mange 

oppdrag å løse for våre kunder. Vi kan trygt si at 
begge deler stemmer for vår del nå.  

Vi har vært gjennom en fantastisk periode når 

Mye godt arbeid for oss i Sør når alle de flotte båtene skal ut på sjøen.

det gjelder sommervarme og vi 
merker at aktivitetsnivået hos 
våre kunder har økt vesentlig den 
siste tiden. Nå føles det nesten 
som at aktivitetsnivået har «tatt 
igjen» sommertemperaturen. Det 
rett og slett «koker litt». Dette gir 
oss mye godt arbeid og krever 
dyktige og dedikerte ansatte for 
å få løst oppdragene i henhold 
til forventet leveranse. Vi skal jo 
være «Til å stole på».

Denne våren har vårt fokus vært 
på å utføre oppdragene i henhold 
til vår standard på sikkerhet. 
Båter skal løftes på sjøen, bjelker 
skal flyttes, bygg skal monteres, 
spesielle tran sporter skal utføres. 
Dette er mange ulike typer opp
drag som vi skal løse for våre 
kunder på en sikker og kostnads
effektiv måte, noe som krever 
kompetanse, erfaring og skikkelig 
plan legging. Opp  læring, 
erfarings utveksling og god plan
legging er viktige områder å 
bruke tid og ressurser på. 

Utstyret vårt er vesentlig i vår 
arbeidshverdag, så skikkelig 
vedlikehold og oppgraderinger 
er viktig. Det har vi benyttet 
de ledige tidsrommene til å 
utføre, slik at vi er klare for å 
utføre oppdrag for våre kunder. 
Kranbiler, trekkvogner, mobil
kraner, spesialtraller, alt skal 
kunne benyttes til enhver tid, 
og det krever godt planlagt 
vedlikehold og service for å løse 
dette. 

Vil herved takke våre samarbeidspartnere, 
leverandører, kunder og ansatte for alt som har 
skjedd denne våren, og ønske alle en god og 
varm sommer.
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F or oss i Nord er dette et gledens år. Vi flyttet 
inn i nytt bygg rett før jul og hadde stor 
festivitas i forbindelse med den offisielle 

åpningen 24.02.2018. Dagen ble mar kert som 
seg hør og bør med fest for kunder, sam arbeids
partnere, leverandører og ikke minst de ansatte. 
Det var totalt 190 stk. som deltok, og med god 
mat, musikk og topp stemning ble dette en flott 
markering for alle.

Nå gjenstår bare litt arbeid på yttersiden og siste 
rest på tankanlegget før vi setter sluttstrek på 
byggeprosjektet. En stor takk til Block Berge Bygg 
som hadde hovedentreprisen sammen med alle 
underleverandørene som har gjort en formidabel 
innsats på rekordtid slik at NCN kunne flytte inn 
som planlagt. 

I skrivende stund er den lange vinteren unnagjort og 

Nordic Crane Nord

AV ARE THYHOLDT

Daglig leder
tela (nesten) ute av bakken. Det er ikke til å legge 
skjul på at det har vært en heftig og travel prosess 
med å flytte for alle oss i NCN. Men samtidig har det 
vært spennende og lærerikt og ikke minst har vi fått 
et utrolig flott og moderne anlegg for nåtid og framtid. 
Dette er vi sikre på vil gi oss gode synergier og 
effektiv drift. Om kun kort tid vil vi gjøre vaskehallen 
tilgjengelig for eksterne brukere som kan bruke 
denne 24/7 i tillegg til tankanlegget som vil ha Ad 
blue, farget og blank diesel til kon kurransedyktige 
priser. På den måten vil vi få god utnyttelse og 
inntjening på investeringen vår.

Når det gjelder selve driften har det vært en 
god start på året og vi har bra med ordrer og 
ordrereserve. Vi går utvilsomt på med godt mot for 
resten av 2018.

Jeg vil rette en stor takk til alle ansatte som har gjort 
en stor innsats med flytting samtidig som det har 
vært hektisk i driften. Nå er ferieavviklingen godt 
i gang. Vi vil ønske alle våre kunder, sam arbeids
partnere, leverandører og ansatte en riktig god 
sommer.

400tonneren til Nord rigget med full jibb. 



7

E ndelig er en tøff og lang vinter med store 
snømengder over og sommeren har 
utvilsomt festet grepet her i hovedstaden. 

Aktiviteten i vinter var veldig god. Det var god 
utnyttelse på egne maskiner og vi måtte tilføre 
betydelig innleid utstyr fra andre Crane Norway 
selskap og andre lokale aktører. Etter hvert som 
vi har fått tilført nytt utstyr har vi klart å dekke mer 
av etterspørselen selv.

I dag er vi 10 ansatte og vi disponerer 7 helt 
nye mobilkraner. Det begynner uten tvil å bli en 
brukbar størrelse på virksomheten. Vi sitter nå 
på en flott maskinpark med kraner i størrelse fra 
100 til 250 tonn, og veldig erfarne og dyktige 
kranførere. Men det stopper ikke her. I skrivende 
stund venter vi på en helt ny Demag 100tonner 
med 60 meter bom og kjørbar jibb som skal 
leveres i juni.

Kontorfasilitetene er oppgradert og vi har fått en 
egen avdeling med kontor og møterom. Det er 
vi meget godt fornøyd med. Lisa Nordmo ble 
ansatt som kontormedarbeider i januar og har 
stålkontroll på papirarbeidet. Hun har erfaring 
fra anleggsbransjen og har god innsikt i rutiner 
og krav. Vi har med dette fått større kapasitet 
til å følge opp kunder og ikke minst jobbene vi 
utfører. 

Til tross for at kundemassen er økende og vi har 
fått mange nye både store og små prosjekter, 
skal vi ikke slakke opp og si oss fornøyde. Vi 
skal utvikle oss kontinuerlig slik at vi blir en 
fortrukket leverandør for flere i regionen. Med 
den absolutt mest moderne maskinparken 
i landet og dyktige ansatte på laget, skal vi 
utvikle oss videre. Vi skal levere sikkert arbeid 
av høy kvalitet.

Jeg ønsker alle kunder, leverandører, 
samarbeidspartnere, kollegaer og ansatte en 
god ferie etter hvert.

Nordic Crane Oslo

AV TROND BEKKEN STRØM

Daglig leder 

Flytting av 180 Tonns beltekran på Kongslia i Oslo. Foto: Trond Bekken Strøm.
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N ordic Crane Engineering har i en lengre 
periode fokusert på personlig utvikling av 
personell med å få den rette erfaringen og 

faglig påfyll i form av kursing og utvidet ut danning. 
Dette skal vi fortsette med for å kunne tilby det beste 
tilbudet til våre kunder og sam arbeids partnere. Det 
er viktig at vi holder oss oppdatert og at vi sitter 
med den rette kunnskapen til enhver tid for å møte 
morgendagens utfordringer.

Vi har definitivt merket oss at det er mer aktivitet 
og optimisme i markedene. Vi har jobbet med flere 
boligprosjekter, montering av broer, vindmølle
monteringer og ikke minst oljerelatert industri 
på land og offshore. Vi har fått en klar økning i 
prosjekter hvor kunder ønsker studier i forkant av 
prosjekter og mer detaljert planlegging av løfte og 
transportoperasjoner.

Rundt påsken i år gjennomførte vi Subsea Com
pression Pilot Decommissioning prosjektet hvor 
vi i Nordic Crane Engineering var med på detaljert 

planlegging av alle løfteoperasjonene. Prosjektet 
gikk ut på å løfte ut alt av moduler, struk turer i 
og rundt testpiten på Shell raffineriet Ny hamna, 
Aukra. Løftene bestod av løft på opp mot 300 
tonn tunge moduler som ble løftet ut ved bruk av 
den nye 650t beltekranen til Nordic Crane Vest. 
Sammen med Sarens Norge kjørte vi alle modulene 
gjennom anlegget og ut på båter og lektere. Den 
største modulen som ble kjørt gjennom anlegget 
var en Compression module på over 900 tonn.

I Stavanger var vi involvert i planleggingen for 
demontering av byggekran for boligprosjektet 
Innseilingå, ytterst i sjøkanten på Kalhammeren. 
Utfordringen var å få plass til mobilkranen og 
finne en plass som tåler vekta av mobilkranen. 
Det måtte en 500t mobilkran med jibb til for å 
løfte ned tårnkranen. Det var et vanskelig område 
å rigge til kranen, men med dyktige kranførere 
og lastebilsjåfører ble oppdraget gjennomført 
på en god og profesjonell måte. Bildet viser 500t 
mobilkranen ferdig rigget på plassen.

Vi ser frem til sommeren og høsten hvor prosjektene 
kommer tettere og arbeidsmengden øker. Vi er 
svært takknemlige for alle oppdragene vi får være 
med på og setter stor pris på våre oppdragsgivere. 
Ønsker alle sammen en god sommer.

AV ERIK ANDERSEN

Daglig leder

Nordic Crane Engineering

Demontering av tårnkran i innseilingen til Stavanger. Her måtte det en 500Tonner til for å få jobben utført. Foto: Øyvind Dahle



OLAV KLEFSTAD, NCM AS, 16. april

Olav er en pålitelig og erfaren 
kranfører med fagbrev som kom 
til oss fra Sarens 25. august 2014. 
Han er en kar som er opptatt av 
sikkerhet og kan uttrykke seg meget 
tydelig om det er noe som ikke er 

som det skal være. Olav kjører en av våre Grove 
5220 til vanlig med alt det innebærer av glede og 
frustrasjon. Olav er lidenskapelig opptatt av musikk 
og Harley Davidson. Sommeren går derfor stort sett 
med til konserter rundt om i Skandinavia samt en 
del motorsykkelkjøring.

ARNE KRISTIAN STORMOEN, NCM AS, 1. juni

Arne Kristian startet som 
kranfører hos Trondheim 
Kranservice AS i 1985. Her 
ble han raskt en del av en 
gruppe dyktige fagfolk i et 
selskap som bygde seg 
opp til MidtNorges ledende 
aktør i bransjen. Arne 
Kristian var sterkt delaktig i 
å bidra til at firmaet ble en 
god og trygg arbeidsplass 
for alle ansatte. Kulturen var 
preget av høy arbeidsmoral, 
godt samhold og trivsel 
på arbeidsplassen. I 2000 
skiftet Arne Kristian beite i et 
par år før han kom tilbake til 

oss i 2002. Han har de senere årene arbeidet deltid 
som sjåfør på semitrailer og følgebil samt utført mye 
forefallende arbeid både internt og eksternt. Arne 
Kristian har stor glede av fremdeles å kunne bidra 
med sin erfaring og kunnskap i selskapet. 

Arne Kristian har stor lidenskap for jakt, fiske og 
friluftsliv samt interesse for alt som kan gå på bensin 
eller diesel og er av eldre årgang. Han er selv eier 
av en flott 1954 modell Lincoln. Mellom slagene hos 
Nordic Crane MidtNorge henter han nye krefter til 
nye oppdrag på hytta som ligger på Brekken ved 
Røros. Vi gratulerer Arne Kristian med 70årsdagen 
og håper vi kan benytte hans fagkunnskap i mange 
år til.

ELI METTE AARSET HØYBERG, NCM AS, 7. mai

Eli Mette startet hos oss 1. april 
2011. Hun er godt kjent for orden, 
nøyaktighet og en fantastisk 
latter. Eli Mette har stålkontroll på 
fakturering, lønn og regnskap, 
samtidig som hun holder orden på 

våre kontorlokaler på Håjem. Eli Mette bor i Skodje 
kommune sammen med mann og barn, og har lovet 
å begynne å sykle til jobb nå som kontoret ligger i 
overkommelig nærhet til hjemmet. Gratulerer med 
dagen som var Eli Mette!

HARRY HARBAKK, NCV AS, 6. februar

Harry rundet 50 år i vinter. Han er 
ansatt som mekaniker i Bergen, 
men farter rundt i store deler av 
Hordaland med servicebilen for 
å holde orden og reparere på 
kranene. Harry er opprinnelig fra 

Voss og har hatt interesse for mekanikk og kjøretøy 
hele livet. Han kaller seg «Harry Corvette Harbakk», 
og det med rette. Det meste av fritiden bruker han 
på lidenskapen for Corvette og skal visstnok ha 
en av de råeste Corvettene i landet. Gratulerer. 

BØRRE OVESEN, NCN AS, 28. april

TOM VICTOR ROMSDAL, NCN AS, 21. april

Jubilanter i Crane 
Norway Group

70 år 50 år

40 år

9
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Noen ungdommer satser mer enn andre. Simen 
Haugen Barstad flyttet fra Flatdal i Tele  mark 
til Flat-Jæren for å få lærekontrakt i kran-
faget. Halvveis i læreløpet har han fått alle 
sertifikater og tilegnet seg deler av kompe-
tansen han må ha for å avlegge fag prø ven i 
Kran– og løfteoperasjonsfaget om ett år.

S imen er en av fire aktive lærlinger som 
Nordic Crane Vest AS har i kranfaget. 
I tillegg er det to lærlinger i yrkes

sjåførfaget. Ikke alle må flytte hjemmefra for å 
følge drømmen sin. For Simen som har vokst 
opp i indre Telemark var det ikke noe valg. Jeg 
søkte opp mobilkranfirma på nettet og der dukket 

Fra Flatdal til Flat-Jæren
AV TOM FURLAND, 

HR leder Nordic Crane Vest AS
Nordic Crane Vest opp som den største aktøren, 
forteller Simen. For de som er vokst opp i Flatdal 
er det vanlig at de må bort fra hjemstedet for å 
få seg arbeid. Jeg tok kontakt og var heldig som 
fikk lærekontrakt. Etter 3 mnd. ved Rogaland 
Kranskole, var det ut i kran. Det var en brå og 
krevende læringskurve å starte i kran ute hos 
kunder, men med god oppfølging av Kjetil 
Gundersen Sæland og andre inne på kontoret, 
har jeg tilegnet med god kunnskap. Jeg er nå 
mer med i planleggingen av jobbene og kan 
lettere ta egne beslutninger, selvfølgelig med 
støtte fra kontoret. Simen avslutter med at han 
stortrives bak spakene og ser for seg at han skal 
arbeide med kran i lang tid fremover. Drømmen 
er et småbruk i Rogaland med kranjobb ved 
siden av. Etter læretiden om et godt år, skal han 
først en rask tur innom Hans Majestets Kongens 
Garde for å avtjene verneplikten. Også dette er 
planlagt av Simen. Kjenner vi han rett vil denne 
målbevisste ungdommen gjennomføre planen 
sin.

STOR FAGBREVANDEL
På grunn av Norsokkravet om fagbrev for 
kranførere som skal arbeide på petroleumsanlegg 
på land, er vi i Vest i en særstilling i bransjen når 
det gjelder antall kran førere som har fagbrev. I 
en periode da kravet ble iverksatt i 2012, brukte 
vi betydelige ressurser på etterutdanning. Det 
gjør at våre kranførere nesten utelukkende har 
fagbrev. Vi har også over flere år tatt inn et 
anselig antall lærlinger, forteller daglig leder Roy 
Otto, og fortsetter med at vi trygt kan si at vi har 
de best utdannende kranførerne i landet. Dette 
kan likevel ikke være en sovepute. Vi må sikre at 
vi fyller på med motivert ungdom som ønsker å 
satse på faget etter hvert som de eldre takker av 
etter lang og tro tjeneste i bransjen.

VIKTIG, MEN KOSTBART SATSINGSOMRÅDE. 
Å ta inn læringer er en stor kostnad for oss. 
Vi sender de på ulike eksterne kurs i over 20 
uker. Dette er helt nødvendig for at de skal få 
den sertifiserte opplæringen som faget krever. 
Vi har i mange år hatt et meget godt samarbeid 
med Rogaland Kranskole som ligger like utenfor 
Ålgård, forteller Roy, og det vil vi fortsette med. I 
tillegg er det utfordringer logistikkmessig da de 
ikke kan føre kranene på vei før de er 21 år. Dette 
regelverket gjør at de får fagbrev i kranfaget 
og kjører opp på mobilkran, men likevel som 
fagarbeidere ikke han føre utstyret på vei.

Opplæring er viktig på avanserte maskiner. Her lærer 
Kjetil Gundersen Sæland opp Simen Haugen Barstad i 
styringssystemet på beltekranen. Foto: Tom Furland.
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STØRRE FOKUS PÅ REKRUTTERING 
FREMOVER. 
Det er med glede vi registrerer at 
fagutdanning er et større satsingsområde i 
samfunnet. Vi må bli mer synlige for å sikre 
oss ungdommen som har interesse for 
faget fremover. Nordic Crane Vest skal vise 
igjen og være en fortrukket arbeidsgiver for 
de unge som satser på faget, avslutter Roy. 
Satser ungdommen, satser vi! Til høsten 
har vi inngått avtale med to og håper på 
en tredje.

To blide lærlinger som nettopp har 
startet opplæringen ved Rogaland 
Kranskole. Fra venstre; Lars Angeltveit 
og Simen Haugen Barstad.  
Foto: Tom Furland.

Jone Ånestad i Block Berge  
Bygg AS er opptatt av at det 
satses på ungdom slik at de er 
sikret gode kranførere når de 
monterer bygg rundt om i landet.  
Foto: Tom Furland.
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Kranutleiernes Landsforening arrangerte års-
møtet sitt i Stavanger fra 25 – 27 mai.  Nordic 
Crane Vest AS tok imot medlemmene, sammen 
med familien Stangeland, og inviterte hele følget 
«til gards». Med varmerekord og supervær 
ble dette flotte opplevelser for de opp mot 70 
deltakerne, opplevelser som de vil huske lenge.

K ranfølget ble mottatt til lunsj i kantina hos 
Stangeland Maskin. Deretter fikk gjengen 
en grundig omvisning, på hele det moderne 

anlegget, ledet an av Tommy Stangeland. 

Hos Nordic Crane ble gjengen delt i tre grupper 
der Roy Otto, Trond Helge Skretting og Birger 
Lea viste de flotte fasilitetene våre. Høydepunktet 
for mange var den flotte historiske samlingen i 
«Minglerommet» i kjelleren. Det var mange som 
humret og kjente igjen gamle «slitere» både når 
det gjelder maskiner og folk. I dette rommet er det 
meste av vår kranhistorikk samlet. Seansen ble 
avsluttet med en uformell mingling i verkstedet med 
diverse forfriskninger.

På kvelden inviterte Olav og Torbjørg til Skall
dyr buffet i Strandhuset på Ølberg. Følget fikk et 
fantastisk måltid i flotte omgivelser. «Drøset» gikk 
godt og i den lyse sommernatta var det ingen som 
ville hjem. Olav måtte ta ordet for å avslutte kvelden 
med å sitere mor si på en humoristisk måte; «Nå 
må dokke koma dokke heim». Det er ikke lett å 
avslutte når folk stortrives.

OMVISNING PÅ TS-MUSEET. 
Programmet til del  takerne var hektisk. Den formelle 
delen av års møtet ble gjennomført på Hotell Atlantic 
i Stav anger på lør dag for middag. De rakk likevel 
en tur ut til TS museet på Tjelta på ettermiddagen. 
For denne maskin og motorinteresserte gjengen 
ble dette et aldeles høyde punkt. Den unike sam
lingen over et vidt spekter fra nostal giske trå sykler 
til veteran laste biler imponerte stort. I kjent TS og 
Nordic ånd ble det som alltid servert mat og god 
drikke for at gjestene skulle ha det fint. Det hele 
ble toppet med en kortesje av gamle lastebiler og 
anleggsmaskiner som kom inn på tunet.

TILBAKE I TID OG GALLAMIDDAG. 
Returen til Sta v anger ble en sjelden opplevelse. 
Følget ble lastet opp i to topp restaurerte 
veteranbusser, med Olav Stange land og Gunnvar 
Klepp som to staute sjå fører. Den ene en Volvo LV 
94 fra 1929 med en 4,4 liter 6 sylin dret bensin motor 
med 90 hk. Den andre en Sca nia fra 1964 med 11 
liter stor diesel  motor med 190 hk. Dette ble gode 
minner for mange.

På kvelden fortsatte programmet med galla middag 

AV TOM FURLAND, 

HR leder Nordic Crane Vest AS

Kranutleiernes Landsforening på bedriftsbesøk

Flott vær og god stemning utenfor 
TSmuseet. Foto: Randi Knapstad

Birger Lea forteller gode kranhistorier fra svunne tider. 
Foto: Tom Furland.
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og utdeling av heder og ære. Formålet til foreningen 
er; å ivareta medlemmenes felles interesser, samt 
virke for gode og varige forhold mellom foreningens 
medlemmer innbyrdes. 

Vi kan oppsummere at dette var en helg med fanta
stiske opplevelser der formålet uten tvil ble godt 
ivare tatt. Når værgudene samtidig var så på lag er vi 
sikre på at de fleste reiste hjem med minner for livet. 
  
Takk for besøket.

Olav Stangeland foran klenodiet.  
Foto: Kjellaug Stokka

Roy Otto og Randi 
Knapstad serverer utsøkt 
fiskesuppe til gjestene ved 
Strandhuset på Ølberg. 
Foto: Kjellaug Stokka

Stein Arild Strandenes og Erik Andersen.

Flott vær og uformelt drøs ved Ølberg Havn. 
Foto: Randi Knapstad


