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Crane Norway 
Group
Av Trond Helge Skretting, konsernsjef

Rett på! Det har vært en glede og fornøyelse å treffe 
alle kollegaer i gruppen nå i vintermånedene. Takk 
for flott engasjement og gode innspill, det har vært 
lærerikt og verdifullt gjennom et titalls kurskvelder. 
Vi har holdt kurs for alle ansatte i Crane Norway og 
sammen har vi kommet frem til felles «prinsipper» for 
å kunne gi det lille ekstra overfor kollegaer, kunder og 
samarbeidspartnere. 

Kompetansebygging som dette løfter oss som virk-
somhet. Internt styrker vi opp rundt vår kultur, trivsel 
og arbeidsmiljø. I et selskapsperspektiv gir slike akti-
viteter godt påfyll til vår robusthet. 

Det gjøres et flott arbeid av alle, og som før nevnt er 
det imponerende mengde, kompleksitet og størrelse 
på de jobber og prosjekter som utføres. Spesialtran-
sport, flytting av hus, tungløft og presisjonsløft, utfor-
drende logistikk – det er utallige transporter og løft 
som ikke kan utføres på standard vis, det merkes at vi 

sikkert og vedlikehold med disiplin til rutiner.

Med investeringer i omfang som dette kan det åpen-
bart leses mellom linjene at vi har tro på en framtid 
hvor aktiveten er tilstede og vil øke. Det må også 
nevnes og berømmes at selskapene har gjort en 
bra jobb med å få gode avtaler med små og store 
aktører, avtaler som bidrar til jevn inntekt og trygge 
arbeidsplasser.

Tatt markedet i betraktning forrige år ble det pluss-
resultat. Det ble gjort mange riktige og viktige tiltak 
for å redusere kostnader i selskapene, og noen ikke 
tatt fullt ut og helt som tenkt. Men det er framtiden 
som gjelder, spilt melk gråtes ikke over. En av flere 
erfaringer rikere.

Ønsker alle ansatte og forretningsforbindelser en be-
rikende vår.

Demag CC 3800 i miniatyrformat. Vi gleder oss til å få den på plass i riktig størrelse.

har med god planlegging 
og kyndige folk å gjøre. Vår 
visjon og våre verdier står 
solid, Alltid på plass – til å 
stole på, løsningsorientert 
og glede.

Det er spennende mas-
kiner som kommer til sel-
skapene fremover. En 
mektig 650-tonns Demag 
CC 3800 til vest, en sterk 
Tadano 400-tonner i nord, 
en 220-tonns Liebherr bel-
tekran skal på jobb i Trøn-
delag, og ellers et stort 
knippe kranbiler og mobil-
kraner. Det er dyrt verktøy 
vi anskaffer oss og det hvi-
ler tung plikt for de respek-
tive sjåførene å starte mas-
kinenes levetid med godt 
vedlikehold og service fra 
dag én. Bruk maskinene 
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Nordic Crane 
Midt-Norge
Av Magnus Gulstad, daglig leder

HEFTIG OG BEGEISTRET!
Crane Norway skal være et naturlig førstevalg for alle 
som har behov for våre tjenester. For at vi skal lykkes 
i vår jobb og som selskap kreves det at alle yter sitt 
beste. 

Ambisjonsnivået i våre selskap er å være den beste 
tjenestetilbyderen i bransjen. Ingen enkel målsetting, 
men Nordic Crane Midt-Norge er rustet og klar til å 
ta utfordringen. Kvalitet, glede og utvikling kan verken 
kjøpes for penger eller oppnås ved å ta snarveier. Det 
kreves disiplin og hardt arbeid for å nå målet. Vi må ha 
konstant fokus på kvalitet, effektivitet og HMS i alt vi 
gjør for å skape begeistring hos ansatte, kunder, eiere 
og samarbeidspartnere.

At alle våre ansatte er toppmotivert og har tydelige mål 
i forhold til sine egne prestasjoner i jobben er en forut-
setning. Vi anser det som essensielt at hver enkelt kon-
tinuerlig bygger faglig kompetanse, og tør å stole på 

seg selv. Alle ansatte må føle ansvar for å bidra med 
hjelp og rettledning for å utvikle hverandre. Å by på 
seg selv overfor andre gir stor avkastning! Dersom vi 
er trygge i jobben øker kvaliteten, og i tillegg trivselen 
til hver enkelt. I firmaet har vi både kuler og krutt for å 
lykkes. Mestring skaper glede og stolthet, og trygghe-
ten viser at vi er til å stole på!

Tilbakemeldinger fra kunder forteller oss at vi har me-
get gode sjåfører og kranførere. Vi føler at våre mest 
fornøyde kunder er de som opplever oss som enga-
sjerte, interesserte og med stor stå-på-vilje. Den ser-
vice som kunden ikke har forventet er den som setter 
spor – det lille ekstra. 

Forventningene til oss øker i takt med godt utført ar-
beid, så leveranse over forventning driver oss frem-
over som selskap.

Heftig og begeistret er for oss «Alltid på Plass!».

Ny 220 tonns Tadano i sin første jobb på Moa. Stolt sjåfør, Stefan Gjendem.
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Nordic Crane Sør
Av Håvard Jahren, daglig leder

Vi har kommet godt i gang med nytt år og som-
meren anes at er på vei til Sørlandet. Nordic 
Crane Sør har travle dager og vi gleder oss 
over at kraner og biler er i daglig drift og i tje-
neste for våre kunder. Trivsel og engasjement 
blant våre ansatte er til å ta og føle på, jeg har 
tro på et produktivt år.

I senere tid har vi arbeidet godt med intern 
kultur og bl.a. om hvordan vi kan forbedre oss 
enda et trinn opp. Miljøet og samarbeidet oss 
imellom som kollegaer er upåklagelig, og vi har 
nå gjort et pådriv for å være enda mer bevisst 
på vår «serviceinnstilling», både internt og ut 
mot våre oppdragsgivere. Vi skal levere kvalitet 
i stor bredde og denne type forbedringsarbeid 
vil være til gode for alle parter i arbeidsdagen 
vår.

HMS-en krever også sin forbedring, rettere 
sagt sin kontinuerlige forbedring. Med ut-
gangspunkt i at vi aldri blir utlært, skal vi all-
tid arbeide for en sikrere arbeidsplass. Vi har 
gode systemer og rutiner, men dette alene er 
ikke nok til å ha en sikker arbeidsdag og -plass. 
De fastlagte retningslinjer må alltid etterleves, 
og den enkelte medarbeider må være på vakt 
for den risiko man utsetter seg for i arbeidet. 
Det er alles ansvar å arbeide med sikkerheten 
som høyeste prioritet.

Jeg er stolt over å få styre Nordic Crane Sør. 
På kort tid har jeg fått erfare et stort samhold, 
et engasjert og omtenksomt kollegial som viste 
seg spesielt da den vonde ulykken i Vågsbygd 
rammet oss i mars. De gode kvalitetene våre 
ansatte innehar skal vi være bevisst på og 
bruke til å holde organisasjonen trygg og solid. 
Det er viktig å ha åpenhet, å høre hver stemme 
i både medgang og i utfordrende perioder.

Som jeg innledet, vi aner sommerhalvåret. Det 

Sommeroppgaver med 110-tonner.

er en positiv tid hvor prosjektene kommer tettere og arbeids-
mengden øker. Vi er svært takknemlig for alle oppdrag og 
setter stor pris på våre kunders valg av oss som leverandør. 
Vi skal gjøre vårt beste for å gi den beste service og kvalitet.

Ønsker alle en god vår, og takk til alle forretningsforbindel-
ser og ansatte for godt samarbeid.
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Nordic  
Crane Nord
Av Are Thyholdt, daglig leder

Etter et meget godt 2016 har vi startet 2017 med 
nye utfordringer og muligheter.

Nordic Crane Nord har nettopp gjennomført 
HMS-samling der fokus er på hvordan man skal 
unngå personskader, materielle skader etc. Dette 
er et arbeid som må ha et konstant fokus. Av og til 
ser vi at ikke alle der ute har like stor forståelse og 
bevissthet for et sterkt HMS- fokus, men gledelig 
nok registrerer vi en positiv endring der flere og 
flere ser nødvendigheten av dette. En skade er en 
for mye, så her må man enes om at godt HMS-
arbeid er meget viktig. 

Nordic Crane Nord har nå investert i 3 stk. nye 
biler (1 stk. trekkvogn og 2 stk. kranbiler), alle med 
Euro 6-motorer som er den nyeste og mest miljø-
vennlige dieselteknologien på markedet.

Begge kranbilene skal inn i kontraktskjøring for vår kunde 
Neumann, som da får den mest miljøvennlige transporten 
som er å oppdrive pr. dags dato. Den første bilen er alle-
rede tatt i bruk og den neste ankommer mars 2017.

Vi har også gått til innkjøp av 2 stk. nye semihengere, der 
den ene skal erstatte en eldre henger som tok for mye 
plass under manøvrering på trange plasser. Den nye er-
statteren har hydraulisk styring som sjåføren manøvrerer 
med fjernkontroll slik at den store kranbilen med hengeren 
framstår som en Mini Morris (nesten) på byggeplassene.

Den andre hengeren er en 4-akslet åpen jumbosemi, som 
trolig er den første av sitt slag i Nord Norge. Den har et me-
get spesielt fjæringssystem (SL-Air) som er ca. 40 % mer 
stabilt enn konvensjonelle lufthengere. Vekten på denne er 
så lav at den kan brukes på samme laster som 3-akslede-
hengere, men ved behov har den nyttelast kapasitet på 60 
tonn med 4 aksling i bruk. Denne hengeren er øremerket til 
transport av bommen til vår nye 400t mobilkran.

Nordic Crane Nord venter i spenning på den nye Tadano 
400t mobilkranen som ankommer Tromsø april 2017. Nær-
mere presentasjon av denne vil komme når den er levert, 
men det som er helt sikkert er at det er mange som gleder 
seg og de første jobbene er allerede booket.

I tillegg er det investert i egen tomt der vi skal sette opp 
en tidsriktig og brukervennlig bygning for framtiden. Som 
dere skjønner er det mye som har skjedd og skal skje 
framover. 

Vil takke våre kunder for tilliten som er vist oss og vi i 
Nordic Crane Nord skal gjøre vårt ytterste for å opprett-
holde denne i framtiden.

Avslutningsvis vil jeg rette en meget stor takk til våre dedi-
kerte og meget flinke ansatte som gjør en fantastisk jobb 
hver eneste dag og yter det lille ekstra som er så viktig for 
våre kunder og oss selv. Tusen takk!

Ønsker alle våre samarbeidspartnere, kunder og ansatte 
et riktig godt 2017.

Med kranbil på vareleveranse i Nord.

Vår visjon: Alltid på plass!
Våre verdier: Glede, Til å stole på, Løsningsorientert.
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Nordic Crane  
Vest
Av Roy Otto, daglig leder

Kværner Verdal i arbeid for Johan Sverdrup prosjektet.  
(Foto: Kværner Verdal)

Et mektig samløft hos Kværner Verdal, Johan Sverdrup prosjektet
(Foto: Kværner Verdal)

Fra nå og fremover får vi levert mye nytt utstyr. Jeg 
kan nevne 8 kran- og lastebiler og 5 mobilkraner i 
størrelser fra 220 til 250 tonn. Senere denne måneden 
får vi levert en ny Demag CC3800, en kran som løfter 
650 tonn og har 165 m bom, kjøpt med alt nødvendig 
utstyr. Som et par eksempler på løftekapasitet så kan 
den legge ut 43 tonn på 110 m radius og 75 tonn opp i 
145 m arbeidshøyde. Vi tenker at dette er en kran som 
skal gå der det finnes arbeid, enten det er i Norge eller 
andre steder.

Jeg må også nevne at vi har kjøpt en LTR 1220 som 
er en beltekran med teleskopbom. Denne kranen er 
kjøpt spesielt for verft- og byggindustrien og er på vei 
til Kværner Verdal for en jobb av lengre varighet. Alt i 
alt store investeringer som viser at vår eier har stor tro 
på kranbransjen og fremtiden. 

Vi har i mange år arbeidet tett med Kværner Verdal. 
Kværner og deres folk har høy kompetanse, lang og 
bred erfaring innen kran og løft. Derfor er det svært 
interessant for oss når de har større prosjekter gående. 
Det er et imponerende syn når man kommer inn til 
Verdal og ser alle kranene. I skrivende stund har vi 
4 kraner gående på anlegget sammen med Kværner 
sine egne kraner.  

Vi er ydmyk og stolt av at flere store landsdekkende 
aktører innenfor bygg, infrastruktur og brobygging 

har valgt oss som leverandør av krantjenester til sine 
prosjekter. Det er lenge siden vi har vunnet så store 
og langsiktige avtaler. Det viser igjen at tillit og kvalitet 
må bygges gradvis og langsiktig, og at vi blir valgt på 
disse grunnlag. 

Det er hevet over enhver tvil at HMS er viktig for oss og 
i vårt arbeid. Vi har som mål å være best og ledende 
innenfor vår bransje i sikkerhetsarbeidet. Det arbeides 
jevnt og mye for å holde høyt fokus på sikkerheten. 
Dette er et kontinuerlig arbeid som alle våre ansatte 
må ta ansvar for og del i. Informasjonsmøtene som vi 
har er og blir en viktig arena for dette, hvor informasjon 
og kunnskap deles for «å være på» og i forbedring. 

Første helg i juni reiser vi på firmatur med alle ansatte 
med følge på langhelg til Firenze i Italia. Dette blir 
en helg som vi skal benytte til styrking av kollegiale 
relasjoner gjennom sosialt samvær og hygge.

Helgen etter Italia er det Nordsjøritt. Her stiller vi også 
i år mannsterkt. Med egne drakter skal vi vise godt 
igjen i rittet og på resultatlistene. Vi har fremdeles noen 
ledige startnummer. Så har du ikke meldt deg på så er 
du velkommen til å ta kontakt med Tom.

Jeg ønsker alle våre gode kunder og dyktige med-
arbeidere en riktig fin vår og god påskeferie.
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Vi får ofte oppdrag der koordinatorer eller formenn er 
ute på byggeplassen, og trenger en rask vurdering 
av hvilke kranstørrelser som er mest effektiv. Da kan 
vi bruke kransimuleringsprogrammet vårt, tegne 
opp hindringer som bygninger og lignende, sjekke 
løftekapasitet og løftehøyde. På noen minutter har vi 
laget en enkel rapport som kan fremvises til kunden. 

Nordic Crane Engineering AS er et datterselskap i 
Crane Norway Group og leverer ingeniørtjenester innen 
løfte- og transportoperasjoner. Vi jobber daglig med 
planlegging av slike arbeidsoppgaver og prosjekter, 
designer løfteutstyr og løftearrangement og lager løfte- 
og transportstudier for fremtidige prosjekter. Vi jobber 
ofte tett mot søsterselskapene i Crane Norway for å 
finne praktiske, sikre og kostnadseffektive løsninger. 

Andre oppdrag krever mer nøyaktighet og har flere 
utfordringer. Da lager vi løftetegninger ved bruk av 
3D modelleringsprogrammer. Her bruker vi alt av 
topografiske kart, flyfoto, tegninger og 3D modeller 
av byggeplassen som underlag og lager detaljerte 
løftetegninger. Dette gjør at vi kan med stor nøyaktighet 
planlegge komplekse løfteoperasjoner lenge før 
kranene kommer på plassen. Vi lager tegninger, 

prosedyrer, beregningsrapporter og mye mer for å 
sikre at vi har alt klart før vi begynner å mobilisere 
utstyret.

Vår organisasjon som består av høyt kvalifiserte 
ingeniører med solid teoretisk kunnskap og praktisk 
erfaring gir oss i samarbeid med høyt kvalifiserte 
fagarbeidere kompetanse til å løse selv de mest 
krevende oppgaver innen løfte- og transportoppdrag. 

Vi har lang og solid erfaring innen tegning, beregning 
og dokumentasjon av alle former for løfte- og 
transportutstyr. I tillegg til å kunne utvikle og designe 
utstyr for egne operasjoner, tilbyr vi våre kunder 
løsninger på komplette spesialdesignede løfte- og 
transportredskaper, design og beregning av stroppe- 
og riggearrangement og så videre.

Vi gleder oss av å se en positiv endring i 
markedssituasjonen med flere prosjekter som er i 
anløp. Det oppleves mer aktivitet flere steder i landet 
innen vindkraft, bygg og anlegg, vei- og brobygging 
og deler av offshoreindustrien.

Vi ser frem til flere og nye muligheter.

Nordic Crane 
Engineering
Av Erik Andersen, daglig leder

Små toleranser - prosjektering av kran for arbeid i prosessanlegg.
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Crane Norway Group satser stort på det lille. «Det 
lille ekstra» som skal gjøre oss enda et hakk bedre 
slik at vi kan levere topp kvalitet til våre kunder. Trond 
Helge Skretting, leder i Crane Norway Group og 
Arild Aarsland i Rådvill AS, har i vinter reist land og 
strand for å gjennomføre seminar med ansatte fra 
Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

Prosjektet startet opp i Kristiansand i slutten av 
januar. Deretter fortsatte turen lengst nord i landet til 
Tromsø. I løpet av hele 10 samlinger har Trond Helge 
og Arild truffet de aller fleste som jobber i konsernet. 
De valgte å reise rundt til alle lokasjonene for å treffe 
de ansatte der de hører hjemme til daglig. På den 
måten kunne de få en følelse av kulturen på de ulike 
stedene. Selve gjennomføringen av seminarene har 
foregått i grupper fra 15 til 25 personer. I forkant av 
seminaret har det vært god mat og uformelt drøs. Det 
er viktig.

OPPFØLGING AV LEDERTRENING
Tidligere har alle lederne i Nordic Crane gjennomført 
ledertrening i samarbeid med Rådvill AS. De har blitt 
skolert i visjon og verdier, ulike ledelsesverktøy og 
fått prøvd ulike teknikker i praktiske situasjoner. Med 
dette tok vi kulturbyggingen et skritt videre ved å ta 
med gjengen «ute» som møter kundene hver dag i 
hvert eneste oppdrag. 

Stor satsing på «det lille ekstra»
Av: Tom Furland, HR-leder Nordic Crane Vest

AMBISJON OG HISTORIER
Dette var innfallsvinkelen i selve oppstarten av 
seminaret. Hver enkelt ble utfordret på hvilke 
ambisjoner de har på vegne av seg selv og bedriften, 
og hvilke historier de ønsker at andre skal høre om 
Crane Norway Group. Bevisstgjøring rundt dette er 
viktig for å lykkes som organisasjon. Begrepet ambisjon 
benyttes mye i idretten. Vi hører det daglig, enten det 
er håndballgutta som skal ta gull eller landslaget på 
ski som skal vinne sine medaljer. Det er minst like 
viktig i bedrifter. Det ideelle er å ha ambisjoner og 
ønske om å fremstå mest mulig likt i hele konsernet, 
slik at Crane Norway Group leverer kvalitet til rett tid 
og med rett sikkerhetsfokus til alle våre kunder. Dette 
er det endelige målet med seminaret.Engasjert kursholder; Arild Aarsland. (Foto: Tom Furland)

DET LILLE EKSTRA
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Stor satsing på «det lille ekstra»

God diskusjon. F.v. Olaus Helleland, Kristoffer Tollefsen, Bjarne 
Auestad og Tore Oftedal. (Foto: Tom Furland)

Glede er en av våre viktige 
verdier. Vegard Stuvik Bårdsen 
i Haugesund.  
(Foto: Tom Furland)

Arild Aarsland med lydhør forsamling i Haugesund. (Foto: Tom 
Furland)

MYE KOMPETANSE OG ERFARING
Selv om Arild er en som virkelig kan engasjere og 
holde «gangen» lenge, var dette et seminar der de 
ansatte skulle være i aktivitet. Gjengen ble organisert 
i små grupper. Deretter ble de utfordret til å komme 
med ambisjoner og gode historier som de ønsker at 
kunden skal fortelle om de som utfører selve jobben, 
og ikke minst oppfølgingen fra kontoret. Og de var ikke 
vanskelige å be. Det kom raskt gode innspill og det 
oppstod engasjerte diskusjoner i de ulike gruppene. 
Til slutt presenterte gruppene sine historier og ambi-
sjoner i plenum til et lydhørt publikum. Det er uten tvil 
samlet utrolig mye kompetanse og erfaring i den flotte 
gjengen som er ansatt i Crane Norway Group.

PLAKAT FORANKRET I GRUNNMUREN 
AV ALLE ANSATTE
Vi er nå i gang med å samle og sortere de ulike 
innspillene fra alle gruppene. Dette vil ende opp i 
en plakat som oppsummerer hvordan vi skal opptre 
overfor våre kunder. 

Dette har vi stor tro på vil løfte oss som en felles enhet. 
Vi har meget gode erfaringer med de ulike verktøyene 
og modellene vi har innført i ledertreningen tidligere 
i samarbeid med Arild og Raadvill AS. Nå vil vi få en 
sterkere felles konsernforståelse av hvordan vi skal 
opptre overfor våre kunder, godt forankret i den viktige 
grunnmuren som består av alle ansatte. 



Bruken av byggmoduler og -elementer i 
byggenæringen har skutt i været de siste årene. 
Utbyggere og entreprenører benytter seg stadig 
oftere av modulbygg ved oppføring av boliger og 
næringsbygg. Entreprenørene er totalt avhengig av en 
kran- og transportleverandør som er til å stole på. Hittil 
i år har Nordic Crane Midt-Norge transportert og løftet 
opp imot 400 moduler på ulike prosjekter i regionen.

I februar seiler en båt inn til Transittkaia i Trondheim. 
Båten skal videre etter 2 dager så det er ingen tid å 
miste. Nordic Crane Midt-Norge er på plass med 
2 mobilkraner og flere lastebiler for å transportere 
modulene og annet bygningsmateriell på 
havneområdet. Arbeidet går i ett og snart er hele 
havneområdet fullt av deler til et nytt bygg.

I administrasjonen jobber Morten med stor iver og 
glede med planlegging og logistikk for oppdraget. 
Kjøreruter skal kartlegges, dispensasjoner må på 
plass og følgebiler og politi skal koordineres for at 
transporten til byggeplass. Anders må finne den beste 
løsningen slik at riktige kraner til riktig tid mobiliseres 
for kunden.

På 6 dager transporteres 108 moduler på opptil 18 
tonn fra havneområdet i Trondheim til Cecilienborg der 
49 leiligheter skal være innflytningsklare til juli 2017. 
Lastebilene går i jevn trafikk mellom havneområdet 
og byggeplassen. De minste enhetene kan kjøres 
gjennom sentrum mens de største må transporteres 
rundt hele byen om natten med følge av politiet. All 

Modulbygg i Trond heim

transport eskorteres trygt og sikkert av Egil Brå og 
hans mannskap i følgebilene. På byggeplassen styrer 
Arne Kristian trafikken ut og inn av byggeplassen 
samtidig som han hyggelig veileder fotgjengere og 
syklister trygt på utsiden av byggegjerdet. 

Med kranen heises modulene ved hjelp av 
bakkemannskapet til kunden, helt til bygget på 2995 
m2 står på plass. Prosjektet involverer 3-4 kranførere, 
4 lastebilsjåfører, 5 ledebilsjåfører, 2 personer i 
administrasjonen og 2 politimenn på enkelte turer. 
Etter at alle modulene et på plass, skal en kranbil 
jobbe med transport og heising av balkonger, trapper, 
repos og annet bygningsmateriell.

Prosjektet ble gjennomført smertefritt av en fantastisk Transport gjennom Trondheim Sentrum.

Demag AC500.

Av: Geir Ole Berdahl
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Modulbygg i Trond heim

JUBILANTER I  
CRANE NORWAY GROUP

FRANK ANDERSEN
NCM AS, 07.01.1967

Frank er ansatt som BAS i 
Mosjøen. Han rundet 50 år den 
7.januar. Vi kjenner Frank som 
en lojal og positiv type som 

er glad i blant annet båter og snøskutere. Frank 
bor på Hemnesberget på Helgeland i Nordland, 
og jobber ut fra avdelingen vår i Mosjøen. Vi 
gratulerer med dagen og håper du fortsatt blir 
med oss i mange år! 

TROND UDØ 
NCS AS, 25.11.1966.

Trond rundet 50 år sist høst. 
Han er ansatt som kranfører i 
Nordic Crane Sør. Trond er en 
meget trivelig og positiv kar 

som ikke gjør for mye av seg. Han er godt likt 
av alle. På fritiden holder han på med sin store 
lidenskap «Fortuna», som både skal stelles og 
brukes. Da snakker vi om båten som han elsker å 
tilbringe tid i. Han tar sjelden ut på langturer, men 
koser seg mest i kjent farvann. Vi som kjenner 
Trond godt får av og til oppleve hans skjulte 
talent. Han er flink til å imitere kjente personer, 
til glede og latter for oss andre. Dagen ble feiret 
med samboer, barn og nære gode venner.

40 ÅR
Arne Kristian Fuglestad, NCV AS, 17.03.1977
Møyfrid Fjermestad, NCV AS, 20.03.1977

30 ÅR
Torgeir Flenstad, NCM AS, 04.11.1986
Tommie Kristoffersen, NCV AS, 26.01.1987
Espen Tjelta, NCV AS, 10.02.1987
Raymond Fjereide, NCV AS, 21.03.1987

20 ÅR
Ruben Klepp, NCM AS, 20.12.1996
Benjamin Vigdal Øien, NCM AS, 10.01.1997“Site manager” Arne Kristian Stormoen.

gjeng som yter maksimalt for at vår oppdragsgiver 
skal bli fornøyd. Vi får bare leve videre med at våre 
ansatte er litt preget av jobben og ikke teller sauer 
for å få sove om kvelden, de teller MODULER.
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Dette er omtrent så langt nord du kan komme på 
fastlandet i Norge. Mørketid og midnattssol. Storm 
og stille. Ekstreme kontraster på kort tid. På denne 
ytterste kanten av Barentshavet er Nordic Crane Vest 
alltid på plass. Hver dag hele året med maskiner og 
mannskap.

Snøhvit LNG er et petroleumsanlegg lokalisert på 
Melkøya like utenfor Hammerfest. Anlegget opereres 
av Statoil og tar imot naturgass fra Snøhvitfeltet i 
Barentshavet. Naturgassen som hentes opp tas inn i 
anlegget og blir kjølt ned til LNG (flytende gass) ved 
-163 grader. I denne prosessen komprimeres gassen 
600 ganger og lagres på store tankbåter. De første 
leveransene av gassen ble skipet ut i 2007. Dette er et 
høyteknologisk anlegg der oppløst CO2 i naturgassen 
blir ført tilbake i et reservoar i feltet.

ALLTID PÅ PLASS
Vi er inne med mobilkran, kranbil, truckførere og 
flaggpersonell i fast bemanning. Det har vi vært lenge, 
sier Robert Rikkers, prosjektkoordinator i Nordic Crane 
Vest. Han kom inn som planlegger senhøstes i forkant 
av en revisjonstans i anlegget som starter i midten av 
mai. Denne rollen skal han ha sammen med Hermod 
Hansen, planlegger i Nordic Crane Vest. Vi driver 
for tiden med planlegging og gjennomgang av alle 
jobbene som innbefatter transport – og løftetjenester. 
Hver eneste jobb må befares og planlegges ned 
til minste detalj. I dette arbeidet får både Robert og 
Hermod nytte av erfaringen de har bak kranspakene 
og i tidligere prosjekter. -Jeg var prosjektleder på 

NORD FOR POLARSIRKELEN

70° 39’ 45” N
Av: Tom Furland, HR-leder Nordic Crane Vest

forrige revisjonsstans ved anlegget i 2014, forteller 
Robert. Selv om vi begge kjenner system og rutiner 
godt, er det viktig og ikke hvile på «gamle kunster» 
befester Robert. Her må vi være skjerpet og ha faglig 
fokus ned i hvert oppdrag.

ANLEGGET STENGES NED
Under en revisjonsstans stenges tilførselen til anlegget 
og all gass i anlegget blir fjernet. I et kort tidsrom 
skal vedlikeholdsarbeidet og oppgraderingene 
gjennomføres. Det skal inn et stort antall arbeidere på 
døgndrift i ulike disipliner. Nordic Crane Vest skal sørge 
for at transport og løft blir utført sikkert og til rett tid, 
fortsetter Robert. Vi er nå i gang med å bemanne opp i 
det som vi kaller førstansaktiviteter. Maskiner og utstyr 
blir tilført løpende. Ved hovedmobiliseringen i midten 
av mai vil vi mangedoble bemanningen. Slik det ser ut 
nå vil det være mye utstyr fra oss inne i stansen, både 
mobilkraner og kranbiler. Og så skal det personell til 
alt dette. Det krever god planlegging og logistikk, sier 
Robert. Sammen med ulike støttefunksjoner på Soma 
er vi godt i gang med dette arbeidet.

DEMAG CC 3800-1
Vårt nye flaggskip vil få sin «debut» i dette prosjektet. 
Flere av lastearmene skal skiftes ut. Det krever stor 
løftekapasitet. Her vil Demag CC 3800-1 med sin 
kapasitet og rekkevidde komme til sin rett. - Det blir 
spesielt å mobilisere slikt utstyr til prosjektet, sier 
Robert, som selv har erfaring med de fleste krantyper. 
Denne typen har jeg ikke kjørt. Det er nesten som jeg 
ønsker å trekke inn i kranhytta igjen, smiler Robert.

Prosjektleder Robert Rikkers. Foto: Tom Furland. Vedlikehold av kranbil i flott vintervær. Foto: Robert Rikkers.
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Sol over horisonten etter en lang vinter. Foto: Robert Rikkers.

Vedlikehold av maskiner utenfor depotet. Foto: Robert Rikkers.

HEFTIGE FORHOLD
Det er ikke tvil om at Hammerfest er heftig. Kontrastene 
er ekstreme. Naturopplevelsene er fantastiske i 
denne byen som har status som verdens nordligste 
by. Snøstormer og solgløtt på samme dag. Nordlys 
som turister fra hele verden reiser for å oppleve har 
vi nesten over oss daglig, forteller Robert. De fine 
dagene må oppleves. Som denne vinterdagen da 
mannskapet vårt utførte viktig vedlikehold av kran og 
kranbil. Sola viste seg igjen over horisonten etter en 
lang mørk vinter. - På slike dager har vi spektakulære 
omgivelser og det er få arbeidsplasser som kan 
matche dette, sier Robert.

Vi gleder oss til å ta fatt på prosjektet i mai. Det blir 
kjekt å få mange kollegaer og kjente oppover som 
skal bidra til å levere den kvaliteten som forventes av 
oss. - Statoil er en særs viktig kunde, sier Robert og 

avslutter med; vi skal som alltid levere kvalitet til rett 
tid med fullt fokus på sikkerheten. Vi er og skal alltid 
være «på plass».


