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Crane Norway Group 

S å var det tid for å møte et nytt år. Kalenderhjulet 
begynner snart på en ny runde med mange 
muligheter, og ikke overraskende noen 

kjente utfordringer. De sistnevnte er som “en 
årlig forkjølelse” som de fleste virksomheter innen 
anleggsbransjen må slite seg igjennom, hvor 
medisinen i hovedsak er å holde stand og passe 
godt på økonomien når det står på. Med muligheter 
oppstår også utfordringer, men i motsetning til 
“forkjølelsen” er det oppgaver som krever kloke 
hoder, systematisk planlegging og god forankring 
til virksomhetens visjon, verdier og kvalitetspolicyer.

Vår kunnskap om markedets trolige retning i kom-
mende halvår skal kunne gi grunnlag for å hevde 
at det er tilstrekkelig med arbeidsoppgaver for oss 
fremover, og skulle vinteren bli mild åpner det seg 
alltid for høyere aktivitet enn normalt forventet. I 
overveid tro på arbeidsmengden som ligger foran 
oss har vi gjort investeringer i nytt kran- og transpor-
tutstyr hvor det naturlig også blir skiftet ut noe utstyr 
som har gjort sin plikt i Nordic Crane-selskapene.

Det er ikke markedets rørelser og byggelyst som sty-
rer vår tilgang til arbeid alene. Helse, miljø og sikker-
het (HMS) har langt på vei “alltid” eksistert, og skjøt 
skikkelig fart på 90-tallet da internkontrollforskriften 
ble hjemlet. S’en i HMS har alltid vært særlig viktig 

AV TROND HELGE SKRETTING

Konsernsjef
for vår virksomhet og bransje. Med tilbakeblikk ser 
vi at sikkerhetspraksisen i næringer generelt gjen-
nom tidene har vært varierende, men heldigvis i en 
stadig og synlig forbedrende standard i de siste ti 
år. I dag er kunnskapen om HMS bredere og man-
ge utviser god innsikt og bra praksis. Det systema-
tiske arbeidet gir resultater over tid, men alle må 
dra i samme retning for å lykkes. Forskjellene mel-
lom aktører i bransjer er i dag små, så kampen om 
kontrakter og tilværelsen fremover vil bli avgjort på 
den faktiske kvaliteten i HMS’en.  

Nordic Crane selskapenes levebrød er salg av tje-
nester innen transport og løft. I dette øyemed er 
derfor kvaliteten, kundebehandlingen og -opple-
velsen avgjørende. Sikkerheten først – soleklart og 
alltid, men uten god kvalitet og høyt kundefokus vil 
vår egen trygghet kunne vakle. Det er viktig å min-
ne seg selv på at den enkelte er med på å gjøre sin 
egen arbeidsplass solid, fra bestilling til kundens 
signatur på levert tjeneste. Prestasjon “over forvent-
ning” er en god rettesnor for å oppnå en høy kunde-
opplevelse. Jeg minner om vårt ambisjonsnivå på 
5,5+ i forbindelse med “Det lille ekstra”.  

Jeg ønsker å gi alle og enhver forretningsforbindel-
se en stor takk for tillit og godt samarbeid i 2018, vi 
gleder oss til fortsettelsen. Og til alle kollegaer, en 
meget flott innsats av en dyktig gjeng, godt fokus 
på HMS og bra kundefokus. Jeg oppfordrer også til 
en divisjon opp i kommende år! 

Med ønske om en fin jul og et godt nytt år.
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Nordic Crane Vest

V i begynner nå å merke økt aktivitet og at 
olje og gass sektoren er på vei opp igjen. 
Vi ser at det investeres i nye prosjekter 

og at serviceselskapene innen olje og gass 
bemanner opp på grunn av økende etterspørsel 
fra oljeselskapene. Dette er bra for oss og 
skaper arbeid for kranene og transporten vår. 
Det er mange forskjellige jobber som spenner i 
et bredt spekter innenfor et stort omfang og de 
fleste bransjer. I skrivende tid er vi blant annet 
rigget med en 300 t beltekran (LR 1300) på lekter 
og deltar i redningsarbeidet i forbindelse med 
berging av fregatten KNM Helge Ingstad. Vi vil 
her være support til de store kranfartøyene som 
skal ta selve hevingen. Spennende og lærerikt for 
våre folk som er tett innpå.

Gigantprosjektet Johan Sverdrup som er under 
bygging er og har vært et viktig prosjekt for oss. 
Byggingen skjer på flere forskjellige anlegg rundt 
om i landet. Prosjektet har vært krevende, men 
mest av alt verdifull erfaring for oss. Vi har blitt ut-
fordret i selve gjennomføringen av krantjenestene, 
men også organisatorisk og ikke minst kravet til le-
verandørkjeden om å gjennomføre prosjektet uten 
alvorlige hendelser.  

Det er et generelt stort fokus på energi i Norge. Vi 
ser vindmøller nesten over alt hvor vi enn befinner 
oss. Vi har i senere år vært med på flere vindmøl-
leparker og ser et betydelig potensial for arbeid 
i denne bransjens ettermarked mht. vedlikehold 
og utbedringer. Jobber innenfor dette segmentet 
krever ofte store maskiner med mektig kapasitet, 
noe som også kan gjøre vindmarkedet sårbart 
med tanke på at slike maskiner normalt ikke er 
hyllevare. Våre 500-tonnere og 650 tonns belte-
kran er kraner som er etterspurt og godt egnet til 
montering og service innenfor vindindustrien. Det-
te bør bety at vi fremover vil bli en tung leverandør 
til vindindustrien. 

Fremover har vi sikret oss bra med arbeid til kra-
nene og bilene samt noen større prosjekter som vil 
gi god aktivitet og utnyttelse av utstyr. Vi er bl.a. 
også allerede nå på tidlig planlegging i forbindel-
se med en større shutdown på Mongstad utpå 
sommeren, som vil bli utfordrende med tanke på 
utstyr og personell. Eksempelvis skal vi her gjøre 

AV ROY OTTO

Daglig leder

en større og komplisert jobb med 650 t beltekran 
og en 500 t mobilkran. 

Arbeidet med risikoforståelse og sikkerhetskultu-
ren er et kontinuerlig arbeid som har og skal ha 
stort fokus. Her skal vi bli enda bedre og vi gir oss 
ikke før vi har oppnådd null visjonen vår om ingen 
alvorlige hendelser. Når det er sagt er det viktig for 
meg å understreke at vi i dag har en god kultur, 
forståelse og etterlevelse samt gode systemer som 
ivaretar arbeidet vi utfører. Men skal vi videre må 
alltid fokuset på å redusere risiko være kontinuer-
lig.

Vi er på fullt inntog i vintermånedene så da er mel-
dingen klar; husk at alle skal like friske hjem, som 
da man møtte opp på arbeidsdagen. Jeg ønsker å 
være tydelig på at enhver har ansvar for å arbeide 
og opptre sikkert, og underbygger dette med at i 
Nordic Crane Vest skal alltid sikkerheten priorite-
res før fremdrift og økonomi. 

Takk til alle kunder for godt samarbeid og tilliten 
som er vist oss i året som gikk. Jeg vil og takke alle 
medarbeidere for god innsats og flott engasjement.  
 
Med ønske om en riktig god jul til alle.

Transport av bommen til en av de to 500 tonnerene som var i 
aksjon sammen med en 220 tonner i montering av vindmøller 
i Ørje Vindpark, Østfold.
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Nordic Crane Midt-Norge

AV MAGNUS GULSTAD

Daglig leder

N ordic Crane Midt-Norge AS har blitt en 
velfungerende maskin som produserer 
godt. Som alle i vår bransje er klar over, må 

motoren ha en bunnpanne for å kunne jobbe jevnt 
og trutt videre. Vår bunnpanne består av dyktige 
ansatte, fokus på HMS, godt samarbeid med 
kunder og en maskinpark i utvikling. Vi legger ned 
mye arbeid i å vedlikeholde bunnpanna vår slik at 
oljen ikke renner ut og motoren stanser.

Dyktige medarbeidere utvikles ved å legge til rette 
for folk i sin arbeidshverdag slik at ansatte trives på 
jobben. Våre folk ute i maskinene har høy yrkes-
stolthet og må hver dag yte «det lille ekstra» overfor 
arbeidsgiver og kunder. Dette er en kultur som bi-
drar til fornøyde kunder og samtidig sikrer man sin 
egen arbeidsplass.

Våre ansatte møter daglig utfordringer rundt lov-
krav, myndighetskrav og kundekrav. Det går ikke 
en dag uten at sikkerheten rundt det vi driver med 
blir diskutert. Det oppleves et godt faglig fokus på 
HMS blant bedriftens ansatte.

Utvidelse av kranparken med tunge investeringer 
gjøres kontinuerlig. I 2018 fikk vi levert 4 nye mas-
kiner og i høst har vi bestilt 4 nye mobilkraner for 
levering i 2019. Det er totaliteten i maskinparken 
med godt vedlikeholdt utstyr gjennom levetiden 
som gjør at vi har anledning til å satse videre med 
nye investeringer. Godt daglig vedlikehold og dyk-
tig verkstedpersonell er essensielt for å holde alle 
maskiner i gang. Jo flere velfungerende maskiner 
vi har som gir avkastning, desto mer grunnlag har 
vi for nye investeringer. Til eksempel var det de las-
tebilene som vi allerede hadde i god drift som gjor-
de at satsningen med ytterligere 5 nye lastebiler i 
2015 ble en suksess. Hadde det ikke vært for at de 
bilene vi allerede hadde, ville dette nok blitt mye 
tyngre og ikke lønnsomt.

Ambisjonen for driften av firmaet er å tjene penger, 
skape trygge arbeidsplasser og arbeidsmiljø, samt 
ta ansvar for samfunnet rundt oss. Når alle i bedrif-
ten forstår innholdet i vår ambisjon, så forstår man 
også bedre hvordan valg gjøres med tanke på in-
vesteringer og salg. For å sikre firmaets økonomis-
ke soliditet, gjøres ofte valg for å redusere kostna-
der og øke lønnsomhet. 

Denne høsten har det vært mye å gjøre i regionen 
og tilgang på arbeid både innenfor bygg, anlegg 
og industri har vært stor. Vinteren kommer til å bli 
vesentlig roligere, og vi må redusere eventuelt tap 
og lediggang så mye som mulig, samtidig som vi 
skal bruke all ledig tid til godt vedlikehold, service 
og sertifisering av utstyr. «Alltid på plass» når mar-
kedet igjen øker til våren.

God vinter!
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Å ret 2018 har vært et godt år for Nordic Crane 
Engineering. Vi har fått gleden av å kunne 
jobbe med mange store og små oppdrag 

fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord. Det har 
vært en stor pågang for ingeniørtjenester fra hele 
landet. Spesielt så merker vi at det er mer aktivitet 
for olje- og gassraffineriene, bygg og anlegg, og 
vindkraftindustrien. 

Nordic Crane Engineering fortsetter å fokusere på 
videreutdanning og erfaringsbygging for våre in-
geniører. Satsingen vi gjorde for to år siden ved å 
gi mobilkransertifikat til en av våre ingeniører har 
virkelig lønnet seg. Vi ser absolutt en fordel ved å 
ha god praktisk kunnskap kombinert med en solid 
teoretisk bakgrunn. Vi står nå sterkere rustet til å ta 
på oss kompliserte oppdrag som krever løsningso-
rienterte metoder.

Nordic Crane Vest sammen med Nordic Crane En-
gineering var med og gjennomførte en øvelse for 
Oil Spill Response. En del av beredskapsplanen 
til OSRL er å kunne mobilisere en Capping Stack 
ved bruk av flytransport. Det er fire slike Capping 
Stacker i verden og disse er lokalisert i Brasil, Sin-
gapore, Sør Afrika og Norge, den som er lokalisert 
her i Norge står i Tananger. Dette er et redskap 
som står i beredskap i tilfelle en utblåsning skjer 
på en offshore brønn. Den 85 tonn tunge Capping 
Stacken måtte først løftes inn i en transportramme 
som var spesialdesignet for flytransporten. Dette 
var et komplisert løft hvor vi måtte produsere et løf-
tearrangement spesifikt for dette løftet. Deretter ble 
Capping Stacken transportert fra Tananger til Sola 
flyplass av Klepp Spesialtransport. Der ble den løf-
tet om bord en Antonov AN124 transportfly. Etter 
Capping Stacken var sikret om bord flyet ble det 
gjennomført en testflygning før vi løftet den ut av 
flyet og transporterte den tilbake igjen. Oppdraget 
måtte nøye planlegges og dokumenteres. Vi ønsker 
å takke OSRL for at vi ble involvert i dette prosjektet 
og ser frem til flere gode prosjekter sammen.  

I høst fikk Nordic Crane Vest et oppdrag for å levere 
en Tadano Faun 90t mobilkran til plattformen Val-
hall DP. Mobilkranen måtte være klar til å sendes ut 
med under en uke for å gjøre kranen klar. Mobilkra-
nen måtte ombygges med et nedstengingssystem 
som Nordic Crane Vest har utarbeidet til slike opp-

AV ERIK ANDERSEN

Daglig leder

Nordic Crane Engineering

Vår største mobilkran på hjul, Liebherr LTM 1500 ved siden 
av et av verdens største transportfly, Antonov AN124.

drag. Dette er forberedelser som normalt tar flere 
uker å gjennomføre, men for dette oppdraget var 
mobilkranen klar til levering under en uke. Nordic 
Crane Engineering bistod med dokumentasjonen, 
beregningene, prosedyrene og tegningene som 
var nødvendig for å få kranen på plass. Oppdraget 
ble profesjonelt utført av alle parter som var invol-
vert. Løsningsorienterte mekanikere og kranførere 
som var med på ombyggingen, transporten og ut-
førte arbeidet offshore gjorde en veldig bra jobb.

Det har vært mye aktivitet for oss den siste tiden og 
det ser ut til at det skal fortsette inn i det nye året. 
Vi ser positivt på neste år med flere store prosjekter 
som skal gjennomføres og vi håper å få muligheten 
til å ta del i disse prosjektene. Vi blir involvert i fle-
re kompliserte prosjekter hvor detaljert planlegging 
er absolutt nødvendig for at prosjektene skal være 
gjennomføres på en produktiv måte. 

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

AV HÅVARD JAHREN

Daglig leder

E tter en sommer med fantastisk 
vær og mange interessante 
oppdrag for våre kunder, er 

vi i skrivende stund et skritt nærmere 
julestri og slutten på 2018. Oppdragene 
er fortsatt mange, mens været er noe 
kaldere.

Utstyret er kontrollert og forberedt på 
kulde og snø, vi skal være til å stole på, 
for våre kunder også på vinteren. Da må 
utstyret være skodd etter årstiden vi skal 
inn i.

Sesongen vi nå skal tre inn i vil kreve 
god planlegging og bra utnyttelse av 
ressurser for å sikre god kvalitet og le-
veranser i alle ledd. Været er et element 
vi alltid må ta hensyn til, og spesielt i vin-
termånedene handler det om å ta grun-
dige forholdsregler. Vi setter sikkerheten 
høyt for våre ansatte og for våre kunder.

Informasjon om oppdraget fra kundene 
og sikre dette videre ut i organisasjonen 
vår, er noe vi aldri kan bli gode nok på. 
Dette jobber vi daglig med for å for-
bedre informasjonsflyten og strukturen i 
vår organisasjon. Dette gir en sikrere og 
mer effektiv og lønnsom drift, til glede for 
oss og våre kunder.

Vi har troen på høy aktivitet i 2019, og 
skal benytte hver eneste dag til å opptre 
korrekt, og utføre vårt arbeid på en nøy-
aktig og sikker måte.

Vi skal være klare for et nytt år, med 
fokus på å hjelpe våre kunder med de 
oppdragene dere tildeler til oss. 

Vil avslutte med å takke alle våre kunder 
og forretningsforbindelser for alle opp-
drag i 2018.

Noen oppdrag krever mer rekkevidde enn andre.
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I dag 21.11.18 har vi fortsatt mildvær, +5 grader 
og snøfritt i Tromsø. Litt uvanlig på denne 
årstiden, men veldig bra for våre kunder og oss 

som holder på i løft- og transportbransjen.

Desember 2018 er det 1 år siden Nordic Crane 
Nord flyttet inn i nye lokaler og det har vært en sann 
fryd for de ansatte i forhold til de gamle og utdaterte 
lokalene vi flyttet fra. Samtidig har det vært en bratt 
lærekurve på hvordan vår nye hverdag har blitt i 
forhold til å venne seg til drift på bygg, dieselan-
legg, vaskehall, kostnader osv.

I november fikk Nordic Crane Nord sin nye stolthet 
i drift. En helt ny Volvo FH med Effer 1855 kran. Det 
er den største kran på bil som er levert i Norge. En 
kranbil med tekniske spesifikasjoner som virkelig 
lar seg høre. 5 tonn løft 20 meter over frontlabb og 
39 meter lengde rett opp er heftig. Når vi også har 
mannskapskurv for 2 stk. personer også som tilbe-

Nordic Crane Nord

AV ARE THYHOLDT

Daglig leder

hør, så vil dette gi oss muligheter til å levere tjenes-
ter til kunde. Bilen har også ny 3 akslet semihenger 
med uttrekk og hydraulisk styring på siste aksel.

Nå har vi også tatt i bruk vår flotte vaskehall og di-
eselanlegg som er flittig brukt. Både av egne og 
eksterne brukere.

Nå står vinteren for tur og alle maskiner er klargjort 
for vinteren. Maskinene har fått piggdekk montert, 
alle hjulkjettinger er kontrollert og plassert på sine 
respektive steder slik at Nordic Crane Nord skal 
være godt rustet for vintersesongen.

Vil takke alle våre kunder, samarbeidspartnere og 
våre ansatte for året som er på hell. Vi ønsker også 
alle en riktig god jul og godt nytt år og satser på et 
2019 der HMS fortsatt har fokus og at vi i fellesskap 
gjennomfører mange flotte og spennende oppdrag 
sammen.

Stolt fører av den nye kransemien vår, Alexander Moe.
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H østen er snart over og vi går inn i vinteren 
med godt mot og god flyt. Det har vært 
noen travle måneder og samtlige ansatte 

og samarbeidspartnere har måttet ta i et ekstra 
tak og gi «det lille ekstra». Det har i de siste 
månedene ikke kommet en jobb inn på kontoret 
vårt som vi har sagt nei til, og stikkordet for hele 
gjengen er knallhard jobbing! Dette viser til 
resultater, og motivasjonen er høy. At vi kan skilte 
med nye maskiner gjør i tillegg at vi kan utføre 
våre oppdrag, både små og store uten driftsstans 
og problemer. Samtidig kan vi gå ut til kundene 
og vise at vi har skikkelig utstyr og kan utføre 
oppdraget på en trygg og sikker måte. 

På kontoret vårt på Alnabru har vi ansatt en ny 
medarbeider, Vidar Martinussen, som kommer til 
å ta del i den daglige krandriften og ordrebooking. 
Han skal også være en nøkkel for de ansatte og 
bistå med hjelp i hvert ledd fra telefonen ringer 
til kolliet er satt på plass av en av våre maskiner. 
Dette kommer også til å hjelpe oss og gi oss mer 
rom i hverdagen til å håndtere hver enkelt kunde 
bedre. 

I tillegg jobber vi daglig med infrastrukturen på 
vårt depot for å legge til rette for medarbeidere 
og lage gode rutiner. Holdningen er «vi skal alltid 
forbedre oss», og vi skal hver dag etterstrebe å 
være best på orden og system. Her er det klar 
tale fra meg; ta vare på maskinparken og utsty-
ret vårt! Dette vil på sikt være grunnlaget for sunn 
drift i firmaet. Videre er vi avhengig av å vite at folk 
og maskiner går som hånd i hanske for å imøte-
komme kravet til god HMS ute på byggeplassen. 
Samtidig gjør det noe med kulturen i bedriften, og 
vi ser at trivselen og motivasjonen til de ansatte 
øker når vi er ryddige i alle ledd, både inne på 
kontoret og «ute».

I løpet av året som har gått har vi fått være del av 
mange store prosjekter over hele Østlandet. Man-
ge av disse går nå mot slutten og skal være ferdig 
til jul. Det er stas for oss å vite at vi har vært med 
på et bygg når vi kjører forbi det hver dag på vei 
til jobb. I løpet av første kvartal i 2019 ser vi frem 
til å begi oss ut i nye prosjekter og vi spår neste år 
til å bli enda et godt år. Fokuset nå er på vinterens 
naturlige nedgang i aktivitet, og vi forbereder oss 

hele tiden for «stille måneder». Resultatet av dette 
er at vi allerede har klart å sikre oss en del store 
jobber fra januar/februar som kommer til å gi oss 
mye glede gjennom vinteren.

Vi ønsker å hilse til alle våre kunder og oppdragsgi-
vere, både store og små. Takk for tilliten og samar-
beidet. Uten dere hadde vi ikke kunne drifte denne 
flotte arbeidsplassen og hold våre ansatte i jobb 
hver dag. 

God jul, og godt nytt år til alle kjente og kjære, med 
hilsen oss i Nordic Crane Oslo.

Nordic Crane Oslo

AV TROND BEKKEN STRØM

Daglig leder 

Vår helt nye Tadano Faun ATF200G-5 klar for nytt løft.



TOVE KNUTSEN, NCS AS, 27.11.1958

Vår Kjære Tove som passer på alle 
guttene, og at alt er i skjønneste or-
den har akkurat fylt 60 år.

Hvem skulle trodd det? Du er den 
sprekeste i hele firmaet. Sykler til 

jobb sommer som vinter. Egen kaffe må du ha, 
ellers skiller du deg lite ut blant mannfolkene. Til 
varmere strøk du tok med deg familien for å feire 
dagen. Vi gratulerer så meget.

LENNART MÆLAND, NCV AS, 23.09.1958

Lennart startet karrieren sin i TS 
Maskin midt på 80 tallet som meka-
niker i 5 år før turen gikk over fjorden 
til Espevik Pukkverk på Nedstrand. 
Etter en periode der kom Lennart 
tilbake til oss i 2004 som kranfører 

i Haugesund. Lennart er en særs dyktig og erfaren 
kranfører som har kjørt det meste av utstyret vårt. 
Han er også en skikkelig flink mekaniker og har bi-
dratt mye både i rigging av store kraner og på ulike 
verksted. Utstyret skal være i orden. Vi gratulerer 
og ønsker lykke til videre.

KLAS HARALD DAMMEN, NCO AS, 08.08.1958

Klas er en tidligere FN-soldat som 
har arbeidet i krigssone i over 2 år i 
henholdsvis Libanon, Bosnia, Make-
donia og Sauda-Arabia. Tidligere i år 
mottok han krigsmedalje med stjerne 
for sin innsats tidlig på 80 - tallet. Han 

er blant de først ansatte i Nordic Crane Oslo, og har 
vært en pådriver og enorm ressurs for oss. Han er 
en Pioneer innen kranbransjen, hvor han startet alle-
rede på midten 80 - tallet. Klas sprer rundt seg med 
glede, og har alltid en vits på lur. Han er bestemt og 
rettferdig, og som besteforeldre flest er han snill som 
dagen er lang. Vi gratulerer Klas, og ønsker han lykke 
til videre i sin nye Demag AC 250-5!

LARS GØRAN WILHELM NERHARDT, NCM AS, 13.07.1958

Lars Nerhardt har stor interesse for 
båter og motorsykler på fritiden. I 
sitt yrkesliv har han jobbet med be-
tongarbeid og kjørt tårnkraner og 
mobilkraner på forskjellige anlegg i 
hele Skandinavia. 

I 8 år har Lars vært ansatt hos Nordic Crane Midt- 
Norge og kjører våre beltekraner fast. Stort sett er 
han i jobber på anlegg hvor det bygges veier, broer 
og større konstruksjoner. Lars har topp kompetan-
se på kraner og arbeid som omfatter spunting, dyp-
komprimering og mudring.

Bildet er hentet fra RV4 Gran hvor Lars var med i et 
prosjekt hvor det ble mudret ca. 500 000 kubikkme-
ter myr med grabb. Vi gratulerer med 60-årsdagen 
som var 13. juli!

JAN INGE JAKOBSEN, NCS AS, 02.09.1968

Jan Inge har jobbet hos oss i en 
mannsalder.  Han har så dårlig tid 
at han nesten ikke rekker å feire seg 
selv, da han Alltid er på plass! Er 
det en jobb som skal utføres tidlig 
eller seint, Jan Inge stiller alltid opp. 

Vi gratulerer med vel gjennomført på det sterkeste.

PAUL INGE HANSEN, NCV AS, 05.11.1978

KENNETH HAUGLAND, NCV AS, 29.12.1988

ASLE KNAPPSKOG, NCV AS, 27.12.1988

Jubilanter i Crane 
Norway Group

60 år

50 år

40 år

30 år
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Vi har allerede et godt sikkerhetsfokus i organi
sa sjonen, men vi skal opp et par hakk. Gjennom 
PSI – personlig sikker hets involvering, innfører 
vi et nytt verktøy for å nærme oss målet; ingen 
uønskede hen delser. Det er ingen som skal 
være i tvil om at vi setter sikkert arbeid foran 
alt, forteller Roy Otto, engasjert daglig leder i 
Nordic Crane Vest AS.

«Å forebygge innebærer å redusere risiko» 
forteller Teddy Broadhurst fra RQM Safety AS. 
Sammen med Torleif Lundqvist var han hentet 
inn som inspirator i en samling for ledere på for-
mannsnivå og oppover i Nordic Crane Vest AS. 
Teddy og Torleif har lang erfaring med å bygge 
en proaktiv HMS-kultur. Det var dette arbeidet 
og de erfaringene de har gjort gjennom mange 
år i ulike bransjer vår organisasjon skulle få inn-
blikk i denne kvelden i slutten av juni. Utvilsomt 
spennende innlegg som utfordret oss og traff 
spikeren på hodet, ispedd humor og ikke minst 

PSI – veien mot null  uønskede hendelser
AV TOM FURLAND, 

HR leder Nordic Crane Vest AS

usminkete historier med fatalt utfall. De fleste 
av oss satt igjen med tanker rundt egen praksis 
i forhold til arbeid, i trafikken og i forhold til de 
som er glad i oss.

RISIKOFORSTÅELSE OG ROLLEMODELL
For å kunne redusere risiko, må man ha en «rik-
tig» forståelse av hva risiko er. Sett aldri i gang 
arbeidet før du er sikker på hva risikoen er og 
at du har iverksatt forebyggende tiltak, var 
budskapet. Dette sammen med at alle ledere 
må ha en grunnleggende forståelse av at en er 
rollemodell. Det er det du gjør som blir husket, 
ikke det du sier. Ord og praksis må samsvare 
for at du skal være troverdig. Her er vi ved kjer-
nen som leder, fortsetter Teddy, men heldigvis 
er det rom for ledere å øke både risikoforståel-
se og forståelsen for at vi er rollemodeller.

Etter faglig påfyll må det fylles på med god mat. Andreas 
Berg, Krankoordinator i Haugesund gleder seg til festmåltidet.
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PSI – veien mot null  uønskede hendelser

PSI SAMTALEN
PSI samtalen et velprøvd verktøy for 
personlig påvirkning og oppfølging 
av sikkerhet på arbeidsplassen, med 
formål om å øke den enkeltes risiko-
forståelse og dermed redusere an-
tall skader. Vi har gjennom årelangt 
arbeid erfart at organisasjoner som 
benytter seg av dette, har markant 
nedgang i skadestatistikken med de 
gode synergiene det fører med seg i 
tillegg. Gode, hyppige og proaktive 
sikkerhetssamtaler sammen med en 
tydelig og synlig ledelse har meget 
stor effekt på skadeomfanget, ja en-
kelte selskap har hatt 92% reduksjon 
i personskadefrekvensen. Nå er det 
Nordic Crane som skal benytte dette 
verktøyet i sin aktive sikkerhetsten-
king mot selskapets null filosofi, av-
slutter Teddy.

Engasjert gjeng følger godt med.

VEIEN VIDERE
Dette er og blir et viktig satsingspunkt for oss 
fremover forklarer Roy Otto. Vi er godt i gang 
med selve PSI samtalene. Hver enkelt samtale 
blir registrert. Det gir oss en god oversikt slik at 
vi kan måle og ikke minst følge opp at dette gode 
proaktive sikkerhetsarbeidet blir utført. Like mye 
som det forplikter at vi alle er rollemodeller, for-
plikter det å være leder hos oss. PSI samtalene, 
sammen med vårt øvrige fokus og kvalitetssys-
tem vil bidra til at vi reduserer skadeomfang. Det 
er her vi skal, alle. For oss er sikkerhetskulturens 
vilkår styrende, avslutter Roy Otto.

Odd Gaute Undheim (logistikk - koordinator) og Øyvind Dahle (IT/System-
ansvarlig Crane Norway) i engasjert samtale rundt egen risikoforståelse.

Sikkerhetskulturen vilkår
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Skal vi kjøre tungt eller langt? Skal vi flytte 
bjelker på kronglete anleggsveier? Vi er «Alltid 
på plass». I mer enn tjue år har vi transportert 
tungt, bredt eller langt. Gjerne på de smaleste 
veier du kan tenke deg. Dette løser vi med god 
planlegging, lang erfaring, velegnet utstyr og 
ikke minst med våre dyktige sjåfører.

F or tiden har vi bortimot ukentlig bjelkekjøring 
for PNC Norge i forbindelse med flytting av 27 
meter lange broforskalingsbjelker i prosjektet 

ny E-18 Rugtvedt – Dørdal i Bamble. Dette er 
utfordrende transport ofte inne på områder som 
krever at sjåfør og ekstra personell må samarbeide 
for å kunne manøvrere bil og tralle på best mulig 
måte. Til transporter av dette slaget benytter vi 
bilen til vår erfarne sjåfør, Anders Ormseth, en 
Volvo FH 16 med hele 600 hestekrefter og en av 
våre Goldhofer bjelkehengere. Våre Goldhofer 
bjelkehengerne har kapasitet til transporter opp 
mot 50 meter lange gods, vel å merke inne på 
lukket område.

SAMARBEID MED DE ANDRE NORDIC CRANE 
SELSKAPENE
For oss er det godt å vite at det er bred erfaring 
i Nordic Crane selskapene og at det er kultur 
for godt samarbeid når krevende oppdrag skal 
utføres. Da vet vi at vi kan ta på oss større og mer 
krevende prosjekter. Vi har mange ganger levert 
tjenester til de andre selskapene og vi har ikke 
minst fått hjelp når det har vært behov for det. 
Vår store Volvo har flere ganger vært i Rogaland 
og deltatt i krevende transportoppdrag. Vi 
deltok blant annet i transporten av store 
betongdragere da bussgarasjen ble montert på 
Forus. Et prosjekt som satte store krav til god 
logistikk. 

Nordic Crane Vest sin kraftigste tungtrekker 
er ofte her sør og hjelper til. Uno Cederstrøm 
har både erfaringen og maskinen som skal til, 
en Scania R730, for å kunne utføre oppdrage-
ne på best mulig måte. Han har vært her borte 
både i prosjektet E-18 Rugtvedt – Dørdal og da 
vi transporterte 29 meter lange bruelementer i 
betong, fra havna i Tvedestrand direkte opp til 
montasje på nye E-18 Arendal – Tvedestrand. I 
denne jobben hadde vi også selve monteringen 
og brukte mobilkraner fra 90 – 250 tonn. Et kjekt 
prosjekt.

Vi er sikre på at vi også i årene som kommer 
skal ha tilgang til den beste kompetansen og 
det rette utstyret til å kunne levere spektakulære 
transporttjenester av minst samme kvalitet som 
i dag, i samarbeid med resten av konsernet. Vi 
gleder oss.

AV HÅVARD JAHREN

Daglig leder Nordic Crane Sør

Spennende spesialtran sportoppdrag i sør

Anders Ormseth med sin Volvo flytter et 39 meter langt 
kolli fra Andøy Næringspark til Kongsgård havn. Avansert 
oljeutstyr som skal lastes over på båt.

To tungtrekkere klar for transport av broelementer fra havna i 
Tvedestrand opp til E-18.
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Spennende spesialtran sportoppdrag i sør

NC Sør sin Volvo FH16 
med 600 hk og Goldhofer 
bjelkehenger.

Transport av broforskalings bjelker i Bamble. Transport som virkelig krever sin fagmann.


