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I Risa jobber vi fremdeles med å finjustere kjernevirksomhet som 
fortsatt vil være i fokus i tiden som kommer. Vi er et selskap i 
utvikling, og det skjer stadig nye ting.  Det er en glede å ønske 
Kato Skrettingland og Jan Emil Reinertsen velkommen inn i styret 
i Risa. Jeg håper dette kan stå som et uttrykk for en åpen dialog 
med alle ansatte. Til sammen spiller de inn 50 år med kompetanse 
og god erfaring, som er svært viktig i gode styrediskusjoner med 
stort fokus på drift.

Nye pÅ Nett
Profilen blir noe endret. Alle tre selskapene Jærbetong, Bjørns 
hage og anlegg og Risa skal stå på egenhånd og ha sin egen profil 
ut i markedet. Konsernprofilen vil tas vekk. Vi er fornøyde med de 
nye nettsidene våre. De er moderne og de er lette å finne frem i.

ekta maskiNpark
Vi er også godt fornøyde med Risa sin satsing Ekta vare – det 
er et knallbra prosjekt som er igangsatt, og det er kjekt å se at 
det forplanter seg i organisasjonen. Maskinparken er også Ekta 
vare – den er tipp topp både i Risa, Bjørns hage og anlegg og 
i Jærbetong. Vi gjør investeringer på cirka 10 millioner kroner i 
måneden for å opprettholde den gode maskinparken vi har. Det er 
svært kjekt å se at Bjørns hage og anlegg har funnet opp kruttet til 
hvordan tjene penger i et marked som svinger mellom sommer og 

vinter. Jærbetong har i år sikret seg flere spennende prosjekter, så 
høsten blir travel. Godt jobba!

LeveraNdører
Gode leverandører er viktig for oss og vi har valgt å spisse maskin-
leverandørene og bygge gode og langsiktige avtaler. Vi bruker lite 
ressurser på ettermarked og viljen er ekstremt stor til å løse utfor-
dringene underveis, slik at maskinparken er i full drift til enhver 
tid. Jeg vil rette en stor takk til dere som jobber tett med oss. Vi ser 
for oss et fortsatt godt samarbeid i tiden som kommer.

Bedre for hver dag
Vi står sterkt inn i fremtiden og vi skal holde markedsposisjonen 
vår. Totalmarkedet ser bra ut i det lange bildet. Vi har fokus på 
oss selv og vi skal bli bedre for hver dag. Veibygging, veivedlike-
hold, sanering, fjellsikring, Statnett og boligfelt vil også være store 
kunder fremover.

Lavt sykefravær, kjempestort fokus på HMS, de beste ansatte og 
rekordmange lærlinger – det er stikkord som oppsummerer oss. For 
en god gjeng! Vi ligger i rute på det meste. Jeg blir stolt når kunden 
skryter av flott utført arbeid. Vei skal det bygges og vi skal være der. 

Ønsker alle ansatte en flott sommer. Håper vi får se solen, den har 
ikke akkurat vist seg fra sin beste side hittil i vår. Prognosen sier 
den solen vi ikke fikk i vår, kommer til høsten.

PS! Vi snakkes i kirken på Nærland på Risa rocken 22. august, det 
blir kanonbra og årets fest!
 

TIDEN GåR FoRT – IKKE MINST NåR 
VI HAR MyE å GJØRE. PLuTSELIG 
VAR SoMMEREN HER IGJEN.

ledeRen
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Vi treffer han på kontoret og han tar oss med for å møte to av 
de viktigste kundene. Det er Laila Bjorland Barrett som er 
mottaksleder for Hero flyktningmottak og Eva Fagerheim som er 
Virksomhetsleder for LHL.

Hero har vært på Nærland siden 2009 og har nettopp fornyet 
kontrakt med 3 år og opsjon på 3 år til. Dette er vi veldig glad for 
sier Laila Bjorland Barrett, vi har gått litt på nåler før vi fikk endelig 
beskjed. Nå er vi bare glade og ser i første omgang 3 år fremover. 
Vi har en fantastisk stab som har vært med oss lenge. Den som 
ble sist ansatt begynte her for 4 år siden, så vi har en stabil gjeng. 
Dette er en flott plass for et mottak og så har vi et supert samar-
beid med Risa. Vi har muligheter for aktiviteter og senest i forrige 
uke hadde vi fotball kamp mellom Varhaug sine juniorer og et lag 
fra mottaket.

LHL har også vært på Nærland en god stund. De etablerte seg i 
2006 og hadde noen tunge år i starten. Det ble lagt ned mye arbeid 
i å markedsføre og opplyse om tilbudet de hadde på Nærland. 

Litt etter litt snudde det og nå er det så å si fullt. LHL har fått et 
velfungerende senter for rehabilitering. Men dette har kostet, Eva 
Fagerheim har lagt sjela si i dette og det er babyen hennes. Vi har 
supre tilbakemeldinger fra klientene våre, men vi må gjøre noe 
med bygningsmassen. Det har vi en fin dialog med Risa på. Vi 
stiller gjerne opp på dette legger Trond til og vi har vært klar lenge 
for det. og nå som vi har fått støtte fra Helse Vest er vi også klar 
til å gå videre, sier Eva. Den beste tilbakemeldingen vi får er at de 
som kommer til oss føler at de blir sett, det varmer å høre. ofte 
når de kommer hit er de skeptiske, men etter noen dager finner de 
roen som dette stedet gir.

Vi ble møtt av daværende ordfører Terje Mjåtveit og det han sa 
var: Hva kan vi gjøre for dere? Vi har alltid følt oss velkomne i 
kommunen.

Risa har gjort mye på Nærland og mer skal det gjøres sier Trond. Vi 
har snudd dette til en suksess historie med overskudd og ønsker å 
fortsette og utvikle stedet.

HELT uTE VED HAVET LIGGER EN LITEN LANDSBy MED cA 520 INNByGGERE. 
DET ER ET LITE SAMFuNN SoM TRoND BERTELSEN HAR HoVEDANSVARET FoR.
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Denne gangen vil Jarl gjerne snakke om forsikring til å begynne 
med. Risa har hatt avtale med Tryg forsikring i mange år. I 2014 
betalte Risa 11,5 millioner i forsikringspremier men i 2015 skjedde 
det noe, vi gikk ned til 8,8 mill i premie. Dette har vi oppnådd med 
å ha færre skader, vi er rett og slett blitt flinkere til å ta vare på 
utstyret. Dette er gledelig! Det er penger rett på bunnlinja. Vi har 
lenge hatt fokus på dette og nå ser vi at det kommer resultater. Jeg 
må berømme de ansatte og den innsatsen de har gjort.

Ser vi på økonomien i konsernet så omsetter vi for 1,525 milliarder 
i 2014 mens 2013 var på 1,511 milliarder. Driftsesultatet ble på 
92,1 millioner mot 59 millioner for 2013.

I Risa går den underliggende driften stadig bedre på alle felt. Risa 
er bedre rustet til å møte fremtiden. Vi har en god ordrereserve 
og våre viktigste kunder har stor aktivitet. Risikoen er at prosjek-
tene blir større og færre, dermed blir også fallhøyden større. Store 
jobber vil nok også tiltrekke utenlandske aktører, men vi er klar 
sier Jarl.

I 2014 prega 3 tvister oss. Mye tid, penger og krefter gikk med her. 
Noe gikk vår vei og noe gjorde det ikke, men nå er disse avslutta 
og vi kan se framover. Det positive med disse sakene er at vi har 
lært mye av dette og det har Statens vegvesen også gjort. I frem-
tiden ønsker vi å løse tilsvarende saker i felleskap uten å ta inn 
juristene.

Jærbetong merker nok litt til ”oljekrisa” De leverer mindre ferdig-
betong mye pga et noe avventende byggemarked. Men de har økt 
omsetning på andre produkter og Jærbetong er solide.

Bjørns hage og anlegg har levert sitt beste driftsresultat på mange 
år. Grunnen er nok en god vinter og at det har lært seg å justere 
bemanningen i forhold til sesongen. Ellers regner vi nok med at en 
vil merke noe nedgang i markedet.

I løpet av 2014 har vi solgt Holt Risa og AS Betong. Når det gjelder 
Holt Risa var det nødvendig å gjøre noe for å ta større markeds-
andeler. Kapasiteten i markedet var for stor, og en konsolidering 
var nødvendig. Dette var ikke Holt Risa alene rigget for, men ved 
at Seabrokers kjøpte opp Holt Risa ble de tilsammen en stor aktør 
som i fellesskap kan håndtere dette.

Etter en lang prosess ble AS Betong solgt til Spenncon. Vi er stolt 
av at vi fikk AS Betong ut av de gamle lokalene i åsedalen og inn i 
et topp moderne anlegg på Skurve. Dette er et av de beste anleg-
gene i Norge, og gir et godt grunnlag for god drift i mange år. 
Spenncon er en stor aktør i Europa som har spesialisert seg i dette 
markedet. I vår region utfyller AS Betong og Spenncon hverandre 
produktmessig. AS Betong har dermed fått en industriell eier som 
de kan stå sammen med, og dermed være bedre rustet til å møte 
fremtiden.
 
Vi går fremtiden i møte med tro på at vi er på rett vei.
 

tallenes HeRRe
JARL ScHEIE ER DEN SoM HAR KoNTRoLL På TALLENE I RISA. På KoNToRET 
HANS ER DET MENGDER AV PAPIRER I SIRLIGE BuNKER. 

landsByen
Pa næRland

Laila Barrett Bjorland, Trond Bertelsen og Eva Fagerheim

Jarl Scheie



Vinter og vår har vært preget av mye regn og usikkerhet i 
markedet, flere prosjekter er ferdige og noen har blitt utsatt. Dette 
gjør at vi har levert mindre ferdigbetong enn normalt, men det 
er lys i tunellen. Infrastruktur, vann og avløp, næringsmiddel og 
landbruk blir det mye av fremover, mens oljerelaterte nærings-
bygg og bolig er mer usikkert.
• På ferdigbetong har vi hatt noe tilbakegang i forhold til fjoråret, 

dette var noenlunde som forventet. Nå har vi fått en stor 
leveranse til Langevann for Kruse Smith, her skal det i alt 
gå 30 000 m³, så det blir garantert en travel høst.  

• Peleproduksjonen har virkelig tatt seg opp i vår, vi har hatt en 
økning på 80% i forhold til samme tid i fjor. Dette er gledelig 
da det genererer mye ferdigbetong over pelene. Flere større 
prosjekter kan komme, så her ser vi lyst på resten av året.

• På Bubbledeck og Plattendekk har vi veldig liten ordrereserve. 
clarion Hotell Sola, Lervik Brygge og NB 4-2 i Jåttåvågen er 
ferdige. Flere store prosjekter med Bubbledeck er under plan-
legging, men det vil ta litt tid før de kommer. Litt dekkeele-
menter, dragere og spesialprodukter har vi i bestilling, og nye 
småprosjekt dukker stadig opp.

• Recon løblokker har igjen hatt økning med flere store murer. 
Blant annet har Statens Vegvesen sett fordelen med rask 
byggetid og stor arealutnyttelse av å bruke denne type mur. 
Flere og flere murer i veibygging og veiutbetringer vil komme i 
tillegg til alle type prosjekter vi leverer til fra før.

• Deltabloc blir mer og mer populært på grunn av kvalitet, 
byggetid, arbeidsbredde og dokumentasjon. Vi har nå inne 

ordrereserver på 8000 meter med midtdelere type DB 80. 
Dette skal leveres til E-18 utbygging i Kragerø i løpet av 1 år. 
Arbeidsrekkverk i betong type DB 65, går det jevnt og trutt av 
hele tiden. Leveres i Agderfylkene, Rogaland og Hordaland.

• Sandaband pluggemørtel ble levert til plugging av en brønn på 
Ekofisk nylig, med veldig bra resultat. 

Til slutt vil jeg ønske alle kunder, leverandører og samarbeids- 
partnere en riktig god sommer. Jeg vil takke alle ansatte for god 
innsats så langt i år og håper vi får en fin sommer med mye sol 
og lite regn.

ledeRen 08
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Tor Magne Kvia



På BRyNE HAR BERGENE MASKIN 
SATT oPP EN 250 M2 SToR MuR. 
DEN BESTåR AV 520 STEINER.
 
Muren er grense mellom et industrilagrings område og 
friområde. Arvid Bergene er daglig leder i Bergene Mas-
kin som holder til på Bryne. Siden starten i 1999 har de 
vokst til 8 ansatte.

Arvid har lenge brukt Recon mur og er svært fornøyd 
med det. Det viktigste er å gjøre grunnarbeidet riktig. Et-
ter at den første raden er lagt er det bare å lø på.  Dette 
er et produkt vi aldri får klager på som er godt og jobbe 
med. All den info vi trengte da vi startet opp fikk vi av 
ove på jærbetong. Dette er en slager for oss, sier Arvid 
Bergene.

10
11På Grødem bygger Bjarte Time nytt løsdriftfjøs med plass til 

60 melkekyr. Fjøset blir på ca 1500 m2. Det som er litt anner-
ledes her at en har benyttet plattendeck i dette fjøset. Kornelius 
odland er den som har stått for byggingen. Vi brukte platten-
deck her for å spare tid og penger. odland as som holder til 
på Varhaug har ca 10 ansatte. De jobber mye med landbruk, 

men det er første gang de bruker plattendeck på et slikt bygg. 
Støypen ble gjort i midten av januar og Bjarte håper å komme 
inn i august. Det er en tydelig stolt og glad bonde som sjekker 
framdriften. Bjarte tok over gården i 2007 og har  aldri angret 
på det. I tillegg til kyr har han 140 000 kyllinger i året på gården 
sin.

nytt fjos 
På gRØdem

BeRgene
maskin

Kornelius odland og Bjarte Time

Arvid Bergene



På det meste monterte vi 100 blokker på en dag, så plassering av 
blokkene går veldig fort. For å holde tempoet oppe må vi ha god 
logistikk og ved bruk av gode og motiverte Risa ansatte så får vi 
dette til .

Muren er på 390 kvadrat med nærmere 1000 blokker. Det største 
arbeidet er grunnarbeidet. Det viktigste er å få bunnen riktig, dette 
arbeidet er det viktig å bruke nok tid og ha fokus på nøyaktighet fra 
gode fagfolk. Etter det er det bare å stable blokkene med maskin.
Muren blir stablet og låst i hverandre med en kile slik at de ikke 
kommer for langt fram. Det må alltid sjekkes for hvert lag at blok-
kene holder en rett linje. Da blir det stabilt og ser bra ut, også over 
lang tid.

Grunnen til at denne muren er valgt er at den tar mye mindre plass 
enn en natursteins mur. Her kan man benytte arealet helt ut til 
kanten på muren hvor det er satt opp et sikringsgjerde. Biler og 
tunge paller med varer kan plasseres helt ute på kanten av muren 
mot gjerdet. Her har coop oBS Bygg fått en mur som både ser flott 
ut og som utnytter plassen perfekt.

muR cooP oBs
Bygg BRyne

Muren går inn på skrå 2.5 cm pr blokk/skikt. På en natursteins mur 
ville den samme skråen vært 40 cm. Det betyr masse for utnyt-
telsen av arealet. På denne plassen har de spart inn 100 kvadrat 
bare i valget av denne typen mur.”

VI STARTET MED MuREN RETT ETTER JuL MED KLARGJØRING oG GRAVING. 
ARBEIDET ToK EN MåNED TIL SEKS uKER. VINTEREN VAR FIN Så ARBEIDET 
GIKK GREIT.

Tron Fjermestad

Dette var et prosjekt som gikk veldig bra, sier Torbjørn Lilleevjen 
fra Seabrokers. På Forus har de satt ned peler til det nye bilsen-
teret til Kverneland. Her er det brukt pelelengder fra 20-37 meter, 
totalt 1500 punkter. I dette prosjektet ble det brukt 3,5 km med 
peler og jobben tok ca fem måneder. Leveransene gikk som avtalt 
og i god dialog med Jærbetong. Ingen problemer i det hele tatt. 
Siden Jærbetong er den eneste leverandøren i distriktet så er det 
godt bra for oss at de virkelig leverer. Vi har en veldig bra dialog 
og får god service.

Torbjørn Lilleevjen

BilsentRum På foRus
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Jeg har jobbet lenge med Jærbetong og da spesiellt ove Scheie 
som alltid stiller opp, sier Bjørn. Vi var kanskje en av de første 
som tok i bruk Recon blokkene. Det har vi aldri angret på. Det er 

lindangeR
Bjørn Lindanger

PLANEN VAR å JoBBE I BuTIKK, 
MEN DET BLE IKKE SLIK FoR MARIE 
uELAND FRA SØyLAND På NæRBØ. 
HuN BEGyNTE På SALG/SERVIcE oG 
SIKKERHET På BRyNE, MEN ByTTET 
TIL TRANSPoRT oG LoGISTIKK. 

Jeg tenkte nok mest på logistikk og hadde ingen planer om å kjøre 
stor bil, men en venninne av meg kjørte lastebil og syntes det var 
kjempekjekt så derfor hadde jeg lyst å prøve det. 

I dag er Marie lærling hos Jærbetong og kjører betong bil. Mange 
tonn med betong kjører hun ut flere ganger til dagen. Siden hun 
kjører en to-akslet bil så kan det bli en del trange steder å komme 
inn, men det har gått fint. Det er litt av en overgang og gå fra en 
VW Polo til en diger betong bil, men det tar 20 åringen på strak 
arm. Hun stortrives i et nokså mannsdominert miljø på Jærbetong.

Da hun gikk på videregående skole og skulle ha utplassering valgte 
hun Jærbetong. Jeg trivdes så godt at jeg ville ha neste periode her 
og, men ble anbefalt og prøve noe annet, men da tredje periode 
skulle velges ble det Jærbetong for meg. Her er det topp og være, 
sier Marie. Men det er noen utfordringer siden jeg ikke er like høy 
som mannfolkene. Men de har hjulpet meg med å tilpasse bilen 
slik at jeg når opp der jeg skal så det går kjempeflott. Jeg har 2 år 
igjen av læretiden og håper på jobb når jeg er ferdig.

Marie ueland

jæRBetongs
fØRste læRling
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en enkel, rask og sikker måte å sette opp mur på. Det er vedlike-
holdsfritt og vi har bare fornøyde kunder. 

Bjørn er i dag i gang med en mur hos en privat kunde i Sola. Her er 
det såpass trangt at det er ikke mange alternativer for å sette opp 
muren.

Lindanger Maskin har 25 ansatte med 10 maskiner og 10 lastebiler. 
De har for det meste privatkunder, men de har hatt et godt samarbeid 
med Risa i de siste 15 – 20 årene. Det er en maskin som konstant er 
på utleie til Risa. Bjørn har ingen ønsker om å vokse og han er ikke 
en skrivebordssjef. Jeg må være ute der det skjer sier han.

BJØRN LINDANGER STARTET oPP 
FoR SEG SELV I 1990, DE HAR MED 
ANDRE oRD 25 åRS JuBILEuM I åR. 
LINDANGER MASKIN HoLDER TIL 
På RENNESØy.



HVem eR Vi?
Cato kvia
cato er Nærbøgutt og bur på Nærbø. Han er aktiv og liker å holde på med mange ting. 
I fritiden har han lenge vært trener i turnen. Her har han lært mange unger å ta saltoer. 
10 år med Nordsjørittet kan han skilte med og Trondheim - oslo har han også fullført. 
På Jærbetong finner du han som regel i hallen der han har ansvaret for 10 mann. Da 
går det i peler, løblokker og deltablokker. Jeg trives kjempegodt i jobben. Det er kort 
avstand til heimen og her er det mye kjekke folk. cato er også med i brannvesenet 
på Nærbø der han er røykdykker. Det er en jobb han liker selv om det til tider kan 
være tøffe tak.  Jeg husker spesielt en stygg ulykke på Rimestad med dødsfall, slike 
ting er aldri kjekt. Bilulykker er det verste, sier cato, men vi gjør jo mange ganger en 
forskjell og det kan være mellom liv og død. Når det går godt er det en god følelse.  
Hage arbeid er cato også opptatt av - så her er det ikke mye dødtid.

steiNar hÅLaNd
Steinar Håland er en av de sist ansatte i Jærbetong. Han begynte i Januar 2015. Han er 
30 år og kommer fra Varhaug. Med to småunger så er det ikke tid til så mye mer enn 
det, men litt ”putling” i garasjen blir det jo. 
Steinar har jobba siden han var 17 år. Han begynte som lærling på Jæren landbrusenter 
på Varhaug. Etter det var han en periode på Statoil stasjonen på Bryne. Før han kom 
til Jærbetong var han 9 år i Vassbakk og Stol. Tidlig ut å tjene penger som mange på 
Jæren tenke. Steinar holder til i verkstedet der det er mer enn nok å ta seg til. Siste 
store jobben var montering av ny silo. Ellers er det mye å holde styr på i anlegget og så 
kommer bilene på toppen av det igjen. Dette er med andre ord ikke noe hvilehjem. Det 
gir en god følelse når en fikser noe, sier Steinar. Jeg liker det jeg holder på med og her 
er det mange kjekke folk som gjør det til en god arbeidsplass. 

mariaNNe sør-reime
Marianne er ei blid dame som holder styr på økonomien på Jærbetong. Kontoret blir 
vokta av en vennligsinnet cocker Spaniel som lyder navnet Milo. Denne driftige dama 
holder til på Varhaug og har to unger. På fritida går det i fotball og håndball med ungene.
Marianne har revisor utdanning og ble ”headhunta” til den første jobben i Pricewaterhouse 
coopers. Når vi gikk på skolen så kom de store revisjonsfirmaene og tilbydde oss jobb. 
Da tenkte jeg at det var en grei plass å starte, sier Marianne. Hun var der i 4 år. Etter det 
var det inn i Risa og der ble hun i 7 år før hun flyttet opp til Jærbetong. 
I Jærbetong fører hun regnskapet og rapporterer, i tillegg har hun ansvar for hjem-
mesidene. Jeg liker å jobbe med tall, sier hun. Jærbetong har 50 ansatte og med en 
omsetning på 160 millioner er det nok å gjøre. Her trives jeg veldig godt, sier Marianne, 
med fast arbeidstid og mange kjekke folk.

16
17

På Varhaug har Block Watne et prosjekt på tre småblokker. Den 
første er helt ferdig, mens nummer to er i sluttfasen og siste den er 
så vidt begynt på. Her har Entreprenørfirma Kvia AS hatt betong-
arbeidet, og jeg treffer odd Rune Salte som er leder for betong 
avdelingen hos Entreprenørfirma Kvia AS. 

- Alt det vi har gjort her på dette prosjektet er forskalt og plas-
støpt med ferdigbetong fra Jærbetong. Dette er nok ikke den 
typen jobber vi gjør mest av, vi er som regel total entreprenør. 
Vi er 50 ansatte i Entreprenørfirma Kvia AS og firma ble starta i 
1983, da het det Kvia og Gudmestad, mens i 1989 tok vi navnet 
Entreprenørfirma Kvia AS, sier Salte.

- Vi har et nært og godt samarbeid med Jærbetong og de er vår 
hovedleverandør på betong. Kvaliteten er som den skal være og vi 
får leveransen når vi trenger den. Så vi har et godt samarbeid med 
Jærbetong, legger han til.

BRatlands-
Plassen

Jeg er ny tillitsmann for de som jobber i hallen på 
Jærbetong. Jeg har vært tillitsmann tidligere og likte det, 
så da jeg ble spurt om og stille her sa jeg ja. Jeg synes 
det er greit å ha dialog mellom ledelse og kollegaer. Jeg 
opplever at vi har et godt arbeidsmiljø her på Jærbetong 
og det vil jeg gjerne jobbe for å beholde.

Vi har lite skader men det er likevel viktig og ha fokus på 
dette. Vi har lavt sykefravær som også er veldig bra.

Som nylig valgt tillitsmann er det en del og sette seg inn 
i, som tar litt tid. Men jeg håper å gjøre en jobb som kan 
være til nytte for mine kollegaer.

Jeg ønsker alle en God Sommer.

Aina Amalie Storbukås

odd Rune Salte

tillitsmann 
jæRBetong



Ekta vare-satsingen vår blir lagt merke til også utenfor Risa. Vi har 
blitt omtalt i både aviser og nasjonale bransjeblader.  Det er kjekt 
at en intern prosess også kan forplante seg utover og bidra til å 
styrke omdømmet på en positiv måte.

medviNd
Ekta vare ruller videre. Det gleder meg stort at satsingen har fått 
medvind internt i organisasjonen og at dere deler min forståelse 
for hvor viktig den er for oss. Det er kjekt å høre at ansatte bruker 
boka, tar til seg budskapene og prater om Ekta vare på brakka. 

hoLdNiNgsskapeNde arBeid
Prosjektet er omfattende fordi det omfavner alle sider ved vår 
forretningsdrift: Økonomi, produktivitet, lønnsomhet, lover og 
regler, etikk og moral, omdømme, identitet og tilhørighet. Inni her 
kan vi putte andre godord som involvering og trivsel. 

meN hva Betyr dette i praksis?
Til syvende og sist handler Ekta vare om hvordan hver enkelt av 
oss oppfører seg i det daglige. Hvor gode vi skal være koker ned 
til den enkelte ansatte. Vi er aldri bedre enn vårt svakeste ledd. 
Derfor er dette først og fremst et holdningsskapende arbeid og en 
prosess som aldri skal ta slutt. Derfor har satsingen heller ingen 
utløpsdato. Jobber du i Risa er du Ekta vare. Du tar riktige valg og 
handler i tråd med lovverket. Du sier ifra hvis noe ikke stemmer. 
Videre bidrar du til trivsel på arbeidsplassen og er en god repre-
sentant for Risa der du ferdes.

Boka vÅr 
Virkemidlene for å få dette ut til alle ledd i organisasjonen er 
mange. Vi har laget en flott håndbok, som blir lagt merke til. Ikke 
bare er den god å ta i, den er også leseverdig. Tekstene er enkle, 
men de forteller noe viktig. Vi har fått laget denne boken for at den 
skal leses, legges bort for en stund – for å så tas opp igjen. Etter en 

stund bør innholdet være kjent for de fleste. Den forteller om oss, 
om hvem vi er og hvem vi skal være. Derfor kan den også ses på 
som en oppskriftsbok for ansatte.

Vi har også laget noen filmer med klare budskap, dere har mottatt 
tekstmeldinger og Ekta vare er stadig oppe i ulike samlinger og 
møter. Det kommer mer, men i et behagelig tempo.

Det handler om deg – om å være deg selv på ditt beste.
om å være lojal til deg selv og de andre – til oss.
Vi som bygger Risa.

Ha en riktig god sommer!

ekta
godlyd
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ledeRen

Trond Viding Tvedt, Adm. dir



etikk
Arbeidslivskriminalitet, snusk og fanteri, manglende etisk stand-
ard og lav moral – det finnes i alle bransjer – også innenfor 
bygg og anlegg. Skyggesiden av arbeidslivet koster samfunnet 
milliarder av kroner. I tillegg kaster uvesenet svarte skygger 
over bransjen og bidrar til svekket rekruttering. Dette er noe 
av utgangspunktet for Ekta vare, som etter hvert begynner å få 
rotfeste i organisasjonen. Satsingen har også blitt lagt merke 
til utenfor Risa-land, deriblant i aviser og fagblader. - Det er 
hyggelig at en intern satsing og prosess også kan forplante seg 
utover og bidra til å styrke omdømmet vårt på en positiv måte, 
sier administrerende direktør Trond V. Tvedt.  Hva er egentlig 
Ekta vare?  

ekta aNsatt 
- Hver eneste en som jobber i Risa skal være Ekta vare. Det er 
du når du holder deg innenfor lov- og regelverket, har respekt 
for interne retningslinjer og rutiner og viser høy moralsk stand-
ard i det daglige. Du er videre opptatt av kvalitet og lønnsomhet 
for bedriften, du er en god ambassadør som bidrar til trivsel 
på arbeidsplassen og skaper gode historier ved å være noe for 
andre, slår Tvedt fast.  Han beskriver prosjektet som en uendelig 
prosess.  

refLeksjoN og hoLdNiNg 
- Vi kan aldri bli gode nok, men vi kan alltid bli bedre. Dette er først 
og fremst et holdningsskapende arbeid som aldri skal ta slutt. Det 
handler mye om refleksjon, om å stoppe opp og tenke seg om – ta 
riktige valg. Vi belager oss på en lang prosess uten utløpsdato, 
sier Tvedt.   - I det daglige koker det ned til å gjøre det som du vet 
er riktig. For oss skal dette også bli et viktig konkurransefortrinn 
i årene framover. På denne måten bidrar hele organisasjonen til å 
styrke selskapets slagkraft og bæreevne, legger han til. Hvordan 
mottas Ekta vare i Risa?  

-impoNert  
- Fint at du spør om akkurat det. Vi ventet oss vel en variabel 
mottakelse, men regnet samtidig med forståelse fra de fleste. 
Vi var også klare over at Roma ikke ble bygd på en dag. Når vi 
nå er godt i gang, må jeg si at jeg er mildt sagt imponert. De 
ansatte viser at de deler vår forståelse for hvor viktig denne 
satsingen er. Mange har lest i boka vi har laget og diskuterer 
de ulike temaene på brakka. Til sist handler det jo om bevisst-
gjøring, sier direktøren og legger til:  - Får vi alle med på dette, 
ja da vinner vi framtiden. og her er alle like viktige. Vi blir 
aldri bedre enn vårt svakeste ledd. På hvilken måte foregår 
implementeringen?

tiLtak og aktiviteter
• Vi satte startskuddet høsten 2014, med Kick off i desember. 

Her presenterte vi satsingen. 
• Vi har fått laget en fin og leseverdig etikk-håndbok som favner 

hele prosjektet, og som kan ses på som en oppskrift på Ekta vare.
•  De ansatte fikk denne og termokopp med Ekta vare-logo i 

forbindelse med kick off-en.
• I tillegg har vi laget tre filmer som alle på ulikt vis understøtter 

satsingen. 
• Vi tar opp temaet på ledermøter og diverse samlinger. Vi har 

hatt eget opplegg for lærlingene. 
• Hver måned tar vi opp et tema tilknyttet Ekta vare. 
• Vi kjører SMS-kampanjer.
• Ekta vare får plass i hver eneste utgave av internskrivet 

Månedsnytt – med varierende tema.
• Vi har fått pressedekning i ulike medier, deriblant 

bransjetidsskrifter. 
• Vi utvikler en App som blant annet baseres på Ekta vare. 

hva skjer videre?  
- Prosessen skal fortsette å gå uten at vi stresser og strekker 
strikken for langt. Noen perioder blir mindre aktive enn andre, men 
de ansatte skal på sikt merke at ting skjer – og at det er ingen vei 
tilbake, smiler direktøren.   

ekta VaRe,
et slag foR
fRamtiden   

ekta vare
Hos oss (identitet) Det vi vet deler vi med andre. Vi sier ifra der-
som vi tror noe er galt. Det er mitt og ditt ansvar at vi har det 
bra, leverer og sover godt om natten. Fordi det er rett (lover og 
regler) Risa skal levere slik som standardene beskriver. Vi følger 
nøye prosedyrer og retningslinjer, lover og forskrifter. å følge  
lover og regler er Ekta vare. Du på ditt beste (etikk og moral) Det 
handler om verdier. om å gjøre det som er riktig. Det handler om 
lover og regler, men også om magefølelse og samvittighet. Det 
handler om deg – om å være deg selv på ditt beste. om å være 
lojal til deg selv og de andre – til oss. Vi som bygger Risa. Det 
skal lønne seg (Økonomi) Lønnen i Risa skal være rettferdig slik at 
alle føler seg verdsatt. Gode leveranser er smarte leveranser som 
lønner seg – for kunden, for deg og for Risa.  oss og de andre 
(omdømme) Vi er en seriøs og ansvarlig bedrift. Derfor trår vi 
varsomt og er redelige der vi ferdes.  Svart arbeid og andre mis-
ligheter tar vi sterk ansvar fra. Vi er stolte av den jobben vi gjør, 
og viser den fram så ofte vi kan. Du og det du velger. Du er den 
du er. Du er det du gjør. Du setter standard. Din standard blir også 
Risa sin standard.

- SATSINGEN ER VIKTIG FoRDI DEN oMFATTER ALLE SIDER VED 
VåR FoRRETNINGSDRIFT, SIER RISA-DIREKTØR TRoND V. TVEDT.  
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- Det kommer flere store oppdrag i regionen videre også, som vi 
skal være med å konkurrere om, sier Vidar Tøtlandsmo (prosjekt-
leder), samtidig som vi har flere spennende prosjekter som alle-
rede er godt i gang

Sagvåg bru startet opp i slutten av april, og blir en viktig milepæl 
for oss på Haugalandet. Det er det første broprosjektet for 
avdelingen på Haugalandet, og forhåpentligvis kan dette være 
inngangsporten til flere lignende oppdrag. I tillegg til ny bro, skal 
det også gjøres omfattende arbeid på VA anlegg. Prosjektet er på 
omlag 22 millioner kroner og skal være ferdig inneværende år. På 
Bømlo er Risa i gang med grunnarbeidet til SIM Miljøstasjon, en 
ny interkommunal miljøsentral. Prosjektet innebærer grovt sett 
sprengning, utgraving, planering og asfaltering, og er på totalt 17 
millioner kroner.

RISA AVDELING HAuGALANDET HAR 
Så LANGT I 2015 SIKRET SEG oRDRER 
FoR oMLAG 80 MILLIoNER KRoNER. 
DET HAR GJoRT AT SITuASJoNEN ER 
SNuDD HELT oM FRA åRSSKIFTET, 
HVoR oRDRETØRKEN RåDET. Nå ER 
DET JoBB FoR ALLE, oG oPTIMISME 
FoR FRAMTIDEN. 

I tillegg har vi på Haugalandet også fått inn flere mindre jobber 
som fyller godt opp innimellom.

- Et godt team er nøkkelen for at vi lykkes på Haugalandet, sier 
Anne Margrethe Skretting, regionsleder Jæren og Haugalandet, og 
presiserer at det er folkene som gir suksess. Vi har dyktige og 
engasjerte medarbeidere som leverer ekta vare hver dag. Akkurat 
nå teller vi omlag 50 egne ansatte. I tillegg er godt samarbeid 
med lokale entreprenører viktig. Engelsen Entreprenør er en av 
disse, og her er Nils Vestvik (prosjektleder) og Bernt Øyvind Vad 
(daglig leder) avbildet sammen i forbindelse med planlegging av 
nye jobber. Risa skal utføre både Sagvåg bru og SIM Miljøstasjon 
sammen med Engelsen, og ser også muligheten for ytterligere 
samarbeid på fremtidige jobber som kommer i regionen.

na RadeR 
oPtimismen
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Anne Margrethe Skretting og Vidar Tøtlandsmo

Nils Vestvik og Bernt Øyvind Vad



RISA VANT ANBuDSRuNDEN FoR 
BLocK WATNE I FEBRuAR, oG SIKRET 
SEG DERMED JoBBEN MED GRuNN-
ARBEIDET TIL BoLIGFELTET MØLLE-
PARKEN, LoKALISERT På MoKSHEIM 
På FASTLANDSSIDEN AV KARMØy. 

Totalt skal det bygges 70 boenheter her, i tillegg til lekeplasser og 
hovedinfrastruktur.

Prosjektleder Jostein Milje er godt fornøyd med arbeidet så langt. 
- Det er gjort et grundig og godt forarbeid, så her venter vi få over-
raskelser. Mølleparken er et forholdsvis enkelt og greit prosjekt. Vi 
kommer til å ha 10-15 mann i sving på dette prosjektet framover, 
inkludert sjåfører, sier Milje.

Foruten sprengning og arbeid med vann og kloakk nå i starten, 
kjøres det mye masser. Drøye 11000 kubikk jord skal ut, mens det 
må tilføres omlag 16000 kubikk med stein.

oppstart på prosjektet var i slutten av april, og Milje regner med de 
blir ferdige med det planlagte arbeidet i løpet av året. Så vil det vise 
seg om det blir noen opsjoner senere i tillegg.

mØllePaRken

Jostein Milje

Mye utstyr kan kjøpes, men noen ganger finnes ikke det man 
trenger. Da er det en dyktig gjeng på verkstedet som har løsninger 
på det meste. Tunnel vaskeutstyret er tilpasset her. Hva med en 
asfaltfres med kost, eller en spesial laget vogn for å spyle etter 
sprengninger i tunnel. under arbeid i tunnel oppstod det et behov 
for en vogn som en kunne klare å snu på trange plasser som under 
tunneldrift. Da ble en diesel tank og en tilhenger bygget om slik at 
en kunne sitte inne i traktoren, men jobben ble gjort.

odd Terje har jobbet med utallige prosjekt i Risa i de 10 årene han 
har vært fast ansatt og mekanikk er noe som fanger interessen. 
utfordringer er noe som trigger mannen fra Brusand. Noen ganger 
kan ideen komme om natta og da må jeg sette i gang med en gang 
om morgenen mens jeg husker det. Når så vi har laget et nytt 
verktøy er det viktig å lære opp de som skal bruke det. Jeg liker 
å være på farten og dra rundt og fra prosjekt til prosjekt. Så halv-
parten av tiden er jeg på farten resten er jeg på verkstedet.

På fritiden går det i traktorpulling. Da er det 3,5 pro stock klassen 
som gjelder. Det betyr mye reising i Europa sammen med samboer. 
Her har det blitt plasseringer fra midten og opp til seier. Det er 
tydelig at dette engasjerer odd Terje og med de resultatene så viser 
det at det ikke bare er flaks.

odd teRje fRiestad
RISA HAR VEIVEDLIKEHoLDS AVTALER oG HER TRENGS DET oFTE SPESIAL 
uTSTyR. MANGE GANGER HAR oDD TERJE FRIESTAD EN FINGER MED I SPILLET.
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Ryfast
Ryfast E05 Hundvågtunnelen, er det største prosjektet Risa noen 
gang har hatt, og er et samarbeidsprosjekt (arbeidsfellesskap) 
med Kruse Smith AS. Kontrakten med Statens Vegvesen er på 1,1 
milliarder. Det skal bygges 5,7 km med to-løps tunnel og arbeidet 
er godt i gang på Buøy. Husene ligger tett opp til arbeidsområdet 
der det  sprenges og masser kjøres ut fra berget. Dette er en utfor-
dring,  sier åshild Gudmestad som er prosjektleder i Risa. Det er 
mye støy og vi skjønner at det er utfordrende for naboene. Dette 
må vi håndtere. Vi har  regler i kontrakten  på hvor høy støyen 
kan være. Det er begrensinger på når vi kan jobbe, men vi har 
laget støyskjermer, containerrekke og demping på vifter osv. for å 
redusere støyen mot naboene slik at vi kan jobbe frem til  klokka 
23. Vi ligger noe bak skjema, men regner med  å ta igjen tiden vi 
har tapt i starten.

Her blir det flott når vi er ferdige. Naboene kan glede seg til en  
annen hverdag og et bedre nærområde enn hva de hadde før. 
Massene fylles ut i sjøen, det er snakk om ca. 850 000 kubikk 
som skal ut av fjellet Prosjektet skal være ferdig 1.10.2018. Kato 
Risa er anleggsleder. Han har ansvaret for driften og alt som skjer 
av veibygging i tunnelen samt områdene  utenfor. Vi har i tillegg 
to formenn, en med utvidet ansvar. Hver onsdag har vi møter med 
dem og jeg er inne her hver torsdag for å være med på drift. “Han 
er rå på drift og planlegging!” legger åshild til. Det må man være 
i en slik jobb.

For at et så stort prosjekt skal gå på skinner må logistikken 
fungere, sier Kato. Alt av anleggsveier og omkjøringsveier, tipper 
osv. er på plass, slik at arbeidet kan utføres på best mulig måte.
I tillegg til tunneldriften skal også området rundt opparbeides.  

Vi har tre maskiner i gang med det arbeidet fram til 2018. Dette 
styrer vi selv framdriften på. Er det en hard vinter kan vi stoppe opp 
og vente på været, og eventuelt bruke ressursene inne i tunnelen. Vi 
kan planlegge denne delen av jobben slik at vi får en jevn drift uten 
mye bruk av overtid.

Vi har vært med på store prosjekter med tunnelarbeider før. For å 
nevne; Finnfast, Solasplitten, FV 42 Gyadalen, sikkerhetsoppgrade-
ring av Mastrafjord- og Byfjordtunellene og nå Ryfast. Dette er ikke 
nytt for Risa lenger. 

Vi har et godt samarbeid med Kruse Smith. Vi er avhengig av hver-
andre i  prosjektet og dette er bare et av flere prosjekter vi har og 
har hatt sammen. Det er en god tone selskapene mellom.
HMS arbeidene går også bra. Risa og Kruse Smith har ansvar for 
sin egen HMS, men det er Kruse Smith som har det  overodnede 
ansvaret ovenfor byggherre.

”det er mye støy og vi skjønner 
at det er utfordrende for naboene. 
dette må vi håndtere”
-Åshild gudmestad
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BAKKEN SKJELVER I DET SMELLENE 
KoMMER FRA TuNNELEN. JEG SKAL Få 
KJØRT DEG INN Så Du BLIR EN AV DE 
FØRSTE, SLIK AT Du FåR GoDE BILDER 
TIL RoNGAREN, SIER oDD MAGNE MED 
EN GoD JæRSK STEMME. 

Vi kjører inn i den mørke underverdenen og blir etterhvert møtt av en sky 
av sprengningsstøv. Dette er ikke akkurat helsekost, legger Haugland til, 
mens jeg kjenner lukten av detonert sprengstoff sive inn i bilen. Jeg får de 
bildene jeg ville ha, og får samtidig en artig opplevelse: å få se Risa kjøre 
ut fjellmasse ut en av Ryfast-tunnelene på Buøy.

Jeg blir 53 år i år. Jeg bor midt i Bryne i leilighet. Jeg hadde hus med stor 
hage…men jeg er ikke glad i det!! Hagearbeid er ikke noe som ligger for 
meg. Jeg har to unger og har vært samboer i mange år. Jeg har hytte på 
Sørlandet i Lillesand. Der er vi mye i helgene. Jeg er veldig glad i å fiske.

Dagene som formann i Risa er travle. I dag har jeg prøvd å få orden på en 
pumpestasjon her ute. Det var noen deler som ikke passet, så jeg har vært 
på Brødrene Dahl og hentet noen deler for å kunne løse det problemet. 
I tillegg har vi vært med å laget en badestrand. Det var noe Vegvesenet 
hadde lyst til å gjøre for beboerne her ute. Vi har renset stranden for stein. 
Den er nå ferdig og det ble veldig bra! Så nå er det godt for de som bor 
her på Hundvåg - Buøy  å få badet. 

Ellers har jeg ansvaret for den daglige driften, ha orden på maskiner og 
utstyr. Jeg må passe på at utkjøringen i tunnelen foregår etter planen og 
at alle har det de trenger: Ha orden på driften kort og godt!

Risa betyr mye for meg. Det er en god arbeidsplass og jeg trives her. Jeg 
har vel jobbet her i 14-15 år. Før det jobbet jeg mange år på Bakers på 
Bryne. Jeg begynte der tidlig og da var jeg i produksjonen og har jobbet 
med reparasjoner av biler og maskiner der. Jeg er utrolig heldig som har 
gode og flinke folk som jeg jobber med. De står på og får til det de holder 
på med. Jeg jobber med engasjerte folk, og da blir det godt.

odd magne Haugland
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Da er det nok en gang tid for Rongaren  og vi har kommet til 
midtsommer uten at vi har merket noe særlig til det når det 
gjelder været... 

Vi har vært igjennom en diskusjon på dette med lønnsoppgjør 
og det ble til sist enighet om at grunnet usikkerhet i markedet 
og hvis vi løfter hodet og ser rundt oss på hva som skjer i 
arbeidslivet, så ble det besluttet at det måtte være viktigst 
å trygge arbeidsplassene våre og forbli konkurranse dyktige 
overfor andre som ønsker seg inn i vårt marked. Vi ser derfor 
nødvendigheten av et o-oppgjør denne gangen. 

Vi har ellers hatt et spennende prosjekt i Flekkefjord med 
disse tunnelene og etter hva jeg er kjent med ser dette ut 
til og gå bra med tanke på fremdriftsplanen som var ganske 
avgjørende for dette prosjektet. Godt jobba til dere der. 

Legger ellers merke til at de store prosjektene som vi håpet 
på å få inn lar vente på seg. uten om dette har det vært et 
stille halvår for tillitsapparatet noe som tyder på at mye 
gjøres rett. Men det har tross alt vært et par saker så det fins 
et forbedringspotensial for oss alle her. Det er også slik at jeg 
har hørt at noen etterlyser hvordan og hvem som er på valg 
i tillitsapparatet. Jeg har derfor lagt ut en liste på intranett på 
hvem som er på valg og når.

I denne forbindelse vil jeg oppfordre alle som føler de går 
rundt med en liten tillitsmann i magen om og ta kontakt med 
enten meg eller odd Magne Erga. Med dette vil jeg nytte 
anledningen til å ønske alle en god sommer og enn fin ferie, 
og håper alle kommer tilbake klar for nye oppgaver etter 
ferien.

Mvh Bent ove Barka

tunnel 
oPPgRadeRing
De fleste har sikkert lagt merke til at det har vært en omkjøring 
på E39 ved Flekkefjord. Her  har Risa oppgradert 3 tuneller. Nye 
krav til belysning og signaler krever oppgradering av mange 
tuneller i Norge. utfordringen er å gjøre dette så raskt som mulig 
slik at  ulempene skal bli så små som mulig for trafikanter og 
lokalbefolkningen.

60 – 70 mann har jobbet 24 timer i døgnet for å bli ferdig. Her må 
det leveres på tid hvis ikke venter døgnbøter. Deadline er 1. Juli, 
da skal alt stå klart.

Den største utfordringen har vært koordineringen av alle de 
forskjellige fagene som skal gjøre en jobb her, sier Arne Jåsund. 
Det har vært full trøkk ut april. I mai er det sluttspurten som gjen-
står. Da skal bla. Bravida gjøre ferdig belysning og el. styring. Her 
har det blitt lagt ned 70 km med rør som det er trukket kabler i. 
For å koordinere dette har vi hatt daglige møter der vi har gått 
igjennom alt som skal skje, sier Arne.

Risa har gjort tilsvarende jobb på Rennfast. I disse tunellene har 
det blitt lagt ned mange km med rør, det er satt opp 6 bygninger. 
Nye banketter med betong skille er satt opp og til slutt legges det 
nye asfalt.
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HAuGESuNDER, GIFT, 2 BARN, uT-
DANNET REVISoR, oG HAR JoBBET 
I RISA SIDEN 2011.
Hun har stålkontroll på økonomien i prosjektene på Haugalandet, 
med prognoser og fakturering. Avdelingsregn-skapet og alt som 
følger med det, har hun også ansvar for. I tillegg hjelper hun til 
med å planlegge timebruk og kostnader, og utformer kontrakter til 
underleverandørene. Med det følger også et ansvar for oppfølging 
av fakturaer fra disse. Det er mye å holde styr på når prosjektene 
blir mange, men Anette liker at det skjer litt rundt henne.

- Jeg trives veldig godt i Risa. Her får jeg gjort mye forskjellig, og 
har litt utvidede arbeidsoppgaver i forhold til ren økonomistyring, 
sier Anette.

For selv om de fleste dagene går med på kontoret, får hun også 
vært ute på prosjektene innimellom. Av og til er hun med ut på 
vernerunde, andre ganger bare for å se. «Det er ikke hver uke», 
presiserer Anette, og legger til at det hjelper henne til å forstå 
bedre hva de holder på med, og hva hun skal spørre dem om. 

- å være ute å se på prosjektene gir bedre forståelse for hva som 
kommer til å koste penger, eller hvordan de skal løse ting.

også på hjemmefronten liker Anette å komme seg ut. Sammen 
med ungene blir det mest i skog og mark, mens storbyweekend 
visstnok er best uten dem... Det virker som det aldri blir kjedelig 
rundt Anette. Hun er en aktiv dame, med mann og to barn 
hjemme. Heldigvis blir det også anledning til å slappe av litt inni-
mellom all planlegging og logistikk. Når ungene er i seng om 
kvelden, finner hun gjerne fram hekletøyet, og tryller fram puter, 
klær og luer, mens hun samler overskudd til neste arbeidsdag.

Anette liker å ha orden og kontroll, og trives best når det er ryddig. 
om tempoet i prosjektene blir litt for lavt, og timene blir brukt fortere 
enn planlagt, er hun snar med å rapportere videre for å få opp effek-
tiviteten. «Vidar Tøtlandsmo, prosjektleder, kaller meg for ́ litlå´», ler 
Anette, men legger til at kollegaene stort sett hører på henne likevel.

anette sØRdal (34)

Kato har jobbet seg oppover fra håndmann, maskinfører, bas, 
formann, anleggsleder og nå driftssjef. Siden 1999 har han jobbet 
som anleggsleder på flere av Risa sine største jobber. Han har med 
andre ord lang erfaring i faget.

Dagene har endret seg mye, sier Kato, nå er det mye telefoner 
og logistikk. Jeg har ansvaret for å fordele resursene og sette inn 
anleggsleder på de forskjellige prosjektene.  Så er det mitt ansvar 
og ta sluttoppgjør ved ferdigstillelser og reklamasjoner dersom 
det skulle komme. Dette er en stor koordineringsjobb som jeg må 
bruke all min erfaring for å få til.

Kato er energisk og du merker at han har driv og vil framover. Noe 
av det første han gjorde da han tok over som driftssjef var å ta alle 
anleggslederne med på tur. De dro fra anlegg til anlegg og så hva 
en egentlig holdt på med i Risa. Det ble et kjempeopplegg som gav 
mye for de som var med. Kato har en struktur i alt det han gjør. For 
at jeg skal fungere må jeg disponere tiden min rett, sier Kato. Når 
jeg jobber så jobber jeg, men jeg må også ha tid til å trene. Det er 

viktig for meg, det gir mye overskudd. Jeg starter på jobb klokka 
06.00 hver dag. og så er det faste rutiner. Kato er optimist og ser 
store muligheter framover, men det blir kamp om alle jobbene. 
Men vi blir bedre og bedre og vi skal være med å kjempe om de 
prosjektene som kommer sier Kato, mens han gjør klar papirene 
sine og legger de ned i en gammel slitt ”doktorveske” som han har 
brukt i mange år. I det jeg går sier Kato at det er så mange flinke 
folk i Risa at dette får vi til. 

ny dRiftsjef jæRen
DET ER VEL FEIL oG SI AT KATo ER Ny MED SINE MANGE åR I RISA. HAN BEGyNTE I 
RISA ETTER HAN VAR FERDIG MED NIENDE KLASSE. DET VIL SI cA 30 åR I FIRMAET. 

PRoSJEKTET E39 TANGVALL-RoSSE-
LAND BLE åPNET LØRDAG 30. MAI oG 
DET BLE RENE FoLKEFESTEN.  

Vi har levert et prosjekt som består av oppgradert eksisterende 
vei med breddeutvidelse og midtrekkverk, støyskjermer samt ny 
rundkjøring.

Feststemte folk møtte opp for å få med seg åpningen av det flotte 
veianlegget og avdukingen av Sol, det flotte kunstverket i rundkjø-
ringen ved Tangvall. Sol er blitt det nye identitetsmerket til Søgne 
og skulpturen er inspirert av hodeprofilen til Norges eldste skje-
lettfunn, steinalderkvinnen Sol – “Fruen fra havet”

Kunstverket er levert av christian Sunde, anerkjent kunstner fra 
Flekkefjord. Etter åpningen var det veteranbilkortesje og festfores-
tilling på Søgne gml. prestegård med mange flotte innslag og takk 
til alle involverte parter.
 
Statens Vegvesen var veldig fornøyd med kvaliteten og at HMS- 
arbeidet hadde vært bra. Vi innfridde 0-visjonen og fikk ingen 
skader. “ EKTA VARE.”

folkefest
 i sØgne

Bak til venstre christian Sunde kunstneren bak “Fruen fra havet”

Kato Risa og Geir Norum, byggeleder SVV



Vestre korridor er en fellesbetegnelse for sentralnettet på 
Sør-Vestlandet, og berører fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og 
Rogaland.

Det er et område på ca 130 mål som er avskoget og nå planeres 
det ut og gjøres klar for flere 1000 m2 med nybygg. Dette blir et 
koplingsknutepunkt for kraftlinjer og det kommer blant annet en 
stor likerettestasjon her som gjør det mulig og sende strømmen 
helt til Tyskland.

Det har vært en del utfordringer i starten. Det var svært bløtt 
og vanskelig for de som drev med skogdrift, men nå er vi inne 
på planen, sier Mads Hompland som er Risas regionsleder for 
sørlandet. For at vi skal få god framdrift på prosjektet er det viktig 
at logistikken fungerer. Minst mulig venting på at dumperen er på 
plass eller at det er riktig antall gravemaskiner for å holde flyten. 
Dette er egentlig en stor masseutskiftingsjobb, sier Mads og 
forklarer at de massene blir tatt ut fra fjellet på sidene av myra og 
kjørt ut. 

Risa har 27 mann og et tyvetalls maskiner i drift på myra ovenfor 
Tonstad. Statnett er en svært profesjonell oppdragsgiver som 
stiller høye krav. Vi har en god dialog og vi føler at dette er med å 
løfte oss, sier Andreas Hundsbedt som er formann på anlegget. 

HMS er viktig for oss, sier Erik åsmundsen formann for Statnett. 
Vi har et opplegg som vi har kalt ”vi er proffe”. Dette er en del 
av vår HMS satsing der vi forventer at Risa følger våre krav og 
prosedyrer, sier åsmundsen. Vi har et utmerket samarbeid med 
folkene i Risa.

full faRt i siRdal
I RISA SIN AVDELING På SØRLANDET ER DET FuLL FART FoR TIDEN. DET ByGGES 
SToRT På ERTSMyRA FoR STATNETT. DETTE ER EN DEL AV VESTRE KoRRIDoR. 
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Morten Hage, Mads Hompland og Andreas Hundsbedt. 

Erik åsmundsen

Nok et referanseprosjekt for Statens Vegvesen. Det er vår, og  
det begynner å spire i det nyplantede parkanlegget rundt 
Bygneskrysset på Karmøy. Prosjektet er nå ferdigstilt, og har blitt 
et flott anlegg med rundkjøringer, underganger, natursteinsmurer 
og støyskjermer. Ekta vare på alle måter, overlevert ved årsskiftet, 
selv om parkanlegget først ble ferdigstilt våren 2015. Risa har 
fått mye gode tilbakemeldinger på prosjektet. Vegvesenet som 
oppdragsgiver reklamerer selv med prosjektet på Facebook, samt 
at handelsstand og naboer er godt fornøyd. Bygneskrysset mulig-
gjør en videre utvikling i området, det har bidratt til å løfte området 
standardmessig, og er alt i alt en flott leveranse. Prosjektleder 
Vidar Tøtlandsmo presiserer stolt at prosjektet ble levert på 
budsjett og til avtalt tid uten noen HMS hendelser. Forhåpentligvis 
blir det flere prosjekter for Vegvesenet framover.

BygneskRysset

- Det hele begynte egentlig som en humoristisk sak, sier Marius 
Bårdsen. Han fikk låne hjem en gravemaskin fra jobb ved juletider, 
og ville gi sjefen sin en litt gøyal oppmerksomhet som takk. Moren, 
Gro Anita strikket forskjellige luer på det tidspunktet, og Marius 
så for seg at det ville bli artig å se sjefen med en stor lue med 
dusk. «Han skulle se litt dum ut», ler Marius, som tenkte det ville 

skape godt humør på arbeidsplassen. Han spurte derfor mor om 
hun ikke kunne lage en rød lue også, med logo på. Hun var ikke 
vanskelig å be. 

- Jeg så på arbeidsbilen til Marius, og tegnet mønster av logoen 
derfra, smiler Gro Anita, og i løpet av et par kvelder strikket jeg 
ferdig en lue. Derfra tok det litt av. For da Marius hadde med seg 
lua på jobb, var sjefen bortreist noen dager, og eksemplaret ble gitt 
til en annen i stedet.

- Marius kom hjem og sa at jeg måtte spøte flere, ler Gro Anita, for 
plutselig ville alle på anlegget ha. «Alle som så ville ha!» utbryter 
Marius.

Nå er det blitt omtrent 20 luer tilsammen, for når endelig sjefen 
kom tilbake på kontoret, måtte jo han selvsagt få lua si, og da var 
det vanskelig å si nei til resten av folkene på kontoret... 
Marius og Gro Anita synes det er morsomt at den strikkede lua 
ble så populær, så da administrerende direktør Trond Viding Tvedt 
kom innom kontoret en dag, måtte selvsagt han også få et eksem-
plar. Den første som har tatt veien sør over fjorden. Det synes de 
er litt ekstra stas. 

«Risa-genser må bli det neste» avslutter Marius, hvorpå mor raskt 
repliserer «Det hadde vært løye. Skal alltid få til det også!» Så ler 
de begge to godt. og dagen etter besøket vårt, får vi i Rongaren 
beskjed om at Risa-genseren kommer! Da er det hovedkontoret på 
Nærbø som får første leveranse, melder de to.

HjemmestRikkete RisalueR

Marius Bårdsen og Gro Anita Bårdsen



I vinter var vi vitne til flere ras, sier Glenn Østrem formann på 
rassikringsprosjektet på Haughomfjell tunnelen. Dette er et 
arbeidsfellesskap med Kruse Smith som har en totalramme på 140 
millioner der Risa`s andel er på ca. 40 mill. Det skal drives tunnel 
til midt i september. Risa har ansvaret for å opparbeide veibanen, 
kabelgrøfter overvannsannlegg og grøfter. Det skal være åpning av 
tunnelen den 1. september 2016 og det går etter planen så langt.

Statens vegvesen er byggherre. Formålet med prosjektet er å 
bedre sikkerheten mot ras og skred på fv. 42 i Haughomfjellene 
i Sirdal kommune. Prosjektet omfatter bygging av en 1360 meter 
lang tunnel og ca. 300 meter ny veg.

Dette er en vei som er mye brukt. Her kjører skolebusser, rute-
busser, tungtransport og privatbiler året rundt. Dette prosjektet vil 
gjøre denne veien sikrere for alle som bruker den.

tRafikksikRing
I forbindelse med Statnett sin utbygging på Ertsmyra må 
det gjøres mange trafikksinkrings tiltak. Gudmund Kvia er 
i dag på Tonstad for å ha en sikkerhetsrunde med folkene 
sine. Når området oppe på Ertsmyra er ferdig er det mye 
tungt utstyr som skal transporteres inn uten at veiene er 
forberedt på det, sier Gudmund. Vi må rette ut svinger 
redusere stigninger og sikre mot ras. Et annet viktig 
tiltak er å forbedre sikten. Arbeidet pågår på Tonstad og i  
Flekkefjord og det skal stå klart til 31.07.2015.

Akkurat nå jobbes det tett på et boligfelt på Tonstad. 
Dette gir ekstra utfordringer i henhold til sikkerhet 
og arbeidstid. Veien skjærer seg inn i fjellet like over 
boligfeltet, så her må vi ta hensyn til sikkerheten, sier 
Gudmund.

Ras 
sikRing
RV42 FRA ToNSTAD SNoR SEG  
LANGS VATNET. VEIEN ER SKåRET 
INAN I FJELLET. FLoTT å SJå På  
MEN SKuMMELT NåR RASENE GåR. 
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Gudmund Kvia og Mads HomplandMads Hompland og Glenn Østrem



HVem eR Vi?
Jeg begynte i Risa da de startet med vegvedlikehold i 2003 med 
Dalanekontrakten. Da kjørte jeg gravemaskin. Jeg fulgte med 
videre da den kontrakten var over i 2007. Det har bare blitt sånn 
at jeg bare har fortsatt å jobbe i Risa. Jeg er vel en av de som har 
vært lengst i Vegvedlikeholdsavdelingen. Jeg trives godt i Risa. Det 
er veldig fritt og greit her, men det er selvfølgelig innenfor visse 
rammer. Du har en frihet under ansvar.

Jeg driver med skiltarbeid og er i hovedsak i Stavangerkontrakten 
og Sirdalskontrakten. Av og til jobber vi i anlegg som her på Nærbø 
fordi vi har bil, utstyret og kompetansen til å gjennomføre.

Jeg liker å holde meg i aktivitet på fritiden. Det blir jo hus og heim 
som for de fleste, og litt fotball. Turer i skog og mark er jo veldig 
artig. Jeg har hatt to store reisemål som jeg har villet gjennomføre. 
Det ene har jeg vært på og det er en tur til old Trafford for å se 
united. Det var helt topp. 

Det andre som står igjen er en reise for å se på Formel 1. Jeg 
har vært tilskuer på noen EM runder i rallycross og det er veldig 
artig. Motorsport er noe som fenger! Jeg er generelt interessert i 

eiNar soLLi

oddBjørN oaLaNd
Jeg er stikker i Risa. Arbeidsoppgavene er å gjøre målinger og  
å lage dokumentasjon og beregninger. Halve tiden er vi ute på 
oppdrag i feltet og den resterende tiden jobber vi inne på kontor. 
Det er store krav til dokumentasjon. Jeg startet i Risa i 2009. Jeg 
trives godt i Risa. Det er et veldig godt arbeidsmiljø her og masse 
kjekke folk. Det er nok derfor vi jobber her! 

Jobben min er travel. ofte er det med mange lokasjoner. Det er 
ikke alltid alle er like gode til å planlegge når vi trengs. Da er det 
ikke alltid like lett å møte opp samme dagen som vi får beskjed. 
Vi presterer bedre når prosjektene er godt planlagte. Det er alltid 
bra når vi blir booket i god tid. Da gjør vi en bedre jobb. Alle er 
avhengige av hverandre for at ting skal fungere. Ellers stopper det 
meste fort opp.

På fritiden trives jeg godt med sykling. Jeg liker både å sykle i 
terreng og på veg. Nordsjørittet er standard for alle oss som liker 
å sykle og der skal jeg selvfølgelig delta. Jeg liker godt å reise. 
Favorittbyen er uten tvil Barcelona. Jeg har vært der flere ganger. 
Det er en veldig fin by med veldig mange flotte bygninger, synes 
jeg. Jeg bor på Bogafjell. Jeg har vært heldig med å få være med 
på flere prosjekter der. Bla. flere boligfelt og Bogafjellhallen. Jeg 
synes det er greit med kort reisetid til jobb.

maskiner og ting som sviver. Ikke en overdreven interesse, men jeg 
skrur litt til eget bruk og liker å se og følge med. Jeg var på eget 
initiativ på anleggsmesse for noen helger siden i oslo. 

Når man kjører så mye som jeg gjør og arbeider med veg så er 
det klart at man følger ekstra med når det gjelder samferdsel, nye 
veger, ny E39 sørover. Da er jeg en tilhenger av å tenke helt nytt - få 
det mer effektivt!

I dag skal jeg bla fotografere to kummer og måle opp noen rør. 
Det er noe av det som må til for at kommunen skal godkjenne 
dokumentasjonen på dette feltet på Hove gård.
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Dette er viktig for oss, sier Torill Sigurdsen, personalsjef i Risa. 
Dette er tredje gang vi arrangerer dette årlige møtet.
Risa har et mål om å beholde alle ansatte som vil være i arbeids-
livet inntil oppnådd aldersgrense for pensjon. Vi har invitert NAV 
som skal forklare litt om Folketrygden og pensjon. Vi får også 
besøk av Tryg og SR-Bank som skal snakke om pensjonsforsik-
ringen og forsikringer.

reiduN jÅstad
Jeg har jobbet i Risa i to omganger. Den første i en liten periode 
i 1968 og fra 1. september 1986. Jeg jobber med økonomi og 
jobber mot leverandører og kunder og bokføring. Tidligere hadde 
jeg ansvar for lønn og regnskap, men Risa har vokst slik at det ble 
for mye for en stilling. Et slikt seniormøte synes jeg er flott. Jeg 
har jo vært med på dette før så jeg vet vel hva det går ut på, men 
de gir en grei informasjon til de som har blitt 60. Kjempefint at 
ledelsen er med. Jeg synes det er flott at Risa behandler oss som 
en ressurs og at de setter pris på oss med en slik dag!

magNe auestad
Jeg var med på denne dagen i fjor. Syntes det var et godt tiltak og 
interessant må jeg si. også artig å se alle i samme aldersgruppe.
Jeg er i den eldre garde og det er bare slik det er. Jeg har kjørt 
gravemaskin i Risa og har vært med helt siden før vi fikk den 
første hydrauliske gravemaskinen, så utviklingen til nå har vært 
enorm. Helt ufattelig faktisk. Jeg har jobbet i 50 år i bransjen og 
25 år for Risa, så det har blitt noen år her også. Jeg har opplevd 
veldig mye gjennom de årene. Vi setter pris på at Risa behandler 
oss som en ressurs. Vi føler jo også at vi enda klarer å gjennom-
føre noe. Jeg regner med de andre sier fra hvis vi ikke gjør det. Vi 
har en lang erfaring, vi vet hva det går i. Det er godt så lenge vi 
henger med. Jeg synes det er flott at vi kan jobbe til vi er 70. Jeg 
går her fordi jeg synes det er gjilt, ikke for noe annet! Det er flott 

at Risa setter pris på oss! Det er en god arbeidsplass og det er det 
det går i. Det er til sist helsa som avgjør hva man kan få til. 

senioR i Risa
RoNGAREN FyLLES oPP AV SENIoRER I RISA. DET ER INFoRMASJoNSMØTE 
FoR DE SoM FyLLER ELLER ER FyLLT 60 åR. VI VIL VISE AT DENNE GRuPPEN 
BETyR MyE FoR RISA oG ER EN VIKTIG RESSuRS MED EN SToR KoMPETANSE. 

Reidun Jåstad. 

Magne Auestad
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juBilanteR i Risa 2014
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BeacHVolleyBall

oVeRleVeRingeR

Fredag 12. juni inviterte Nærbø Idrettslag til beachvolleyball turne-
ring på torget på Nærbø. Vi stilte med 2 Risa-lag og 1 Risa/Bjørns 
hage og anlegg lag. Været var bra, stemningen på topp og turne-
ringen ble en suksess. Dette var et bra tiltak fra NIL sin side!
Vi er klar igjen neste år også.

2 Doozan DA 30 fra Rosendal maskin ble levert til Tommy 
Andersen og Martin D Zamfirov den 21 mai.

Fremme f.v.: Ben Martin Erga, Jone Tjessem, Frode Sundvor, Lars Kåre 
Aniksdal. 2 rekke f.v.: Joachim Lindefjell, Neset Zühel og ordfører i Hå kom-
mune Mons Skrettingland. 3 rekke f.v.: Frank Rob, Tor ole Solberg, John 
Grøtteland og Konsernsjef Bjørn Risa. Bak f.v.: Adm.Dir. Trond V. Tvedt, 
Personalsjef Torill Sigurdsen

Fremme f.v.: Magne Auestad. Midten f.v.: Personalsjef Torill Sigurdsen og 
ordfører i Hå kommune Mons Skrettingland. Bak f.v.: Adm.Dir. Trond V. 
Tvedt og Konsernsjef Bjørn Risa

Fremme f.v.: Arnold Rosland og Torger ueland. Midtenf.v.: Personalsjef 
Torill Sigurdsen og ordfører i Hå kommune Mons Skrettingland. Bak f.v.: 
Adm.Dir. Trond V. Tvedt og Konsernsjef Bjørn Risa

Fremst f.v.: Arild Grude. Midtenf.v.: Personalsjef Torill Sigurdsen og ord-
fører i Hå kommune Mons Skrettingland. Bak f.v.: Adm.Dir. Trond V. Tvedt 
og Konsernsjef Bjørn Risa

10 åR

25 åR

20 åR

50 åR
Arild Grude fikk ny MB Lastebil/trekkvogn og tippsemitralle den 30. april. Lastebiler er 
levert av Bertel o/Steen, tipptrallen er levert av Istrail. Vanvittig kjekt å overlevere ny 
lastebil til Arild som har vært ansatt i Risa i 50 år.



Det er en ting som gleder meg veldig og det er det lave sykefra-
været vårt. I 2013 hadde vi 3,8% i 2014 havnet vi på 1,45% mens 
hittil i år ligger vi på 0,93%. Dette forteller meg at vi gjør noe riktig 
i Bjørns hage og anlegg. 

Det er viktig for oss med trivsel og gode holdninger. Vi prøver å 
være fleksible og det viser seg at det har vi igjen for. Men viktigst 
av alt er at vi har superflinke folk. Vi får jobbene gjort i tide og 
vi får gode tilbakemeldinger. Det er kjekt å være leder for en slik 
gjeng. Vi har oppgradert maskinparken vår i det siste noe som 
gjør arbeidet lettere. Jeg har tro på at ved å stille realistiske krav til 
hverandre så gir det en god mestringsfølelse når vi oppnår målene 
våre. Vi er inne i en krevende tid der det handler om å være best 
for å få jobbene.  Dette er noe vi står godt rustet til, med solide 
medarbeidere med lang erfaring og en oppdatert maskinpark. Så 
dette bør vi ta på strak arm.

Thorsten Behlke har tatt over jobben som prosjektleder for vår 
privatmarked avdeling. Vi ønsker han lykke til med nye utfor-
dringer. Ellers har Einar K. Jensen avlagt mesterbrev-eksamen. Så 
vi regner med at vi snart har en til anleggsgartnermester med på 
laget. På personalsiden er det også gledelig for oss å ønske Lasse 
Ellingsen velkommen tilbake til oss. Han innehar mye god kompe-
tanse som vi verdsetter å ha med oss. Ellers så har vi ansatt Kato 
Mølstre og Sonja Laugaland som lærlinger i anleggsgartnerfaget. 
Velkommen!

Vi er også stolte over å ha oppgradert nettsiden vår. Sjekk den 
gjerne ut på www.bha.no. Den har fått nye, flotte bilder og det 
skal være lett å finne informasjon av hvilke tjenester vi tilbyr samt 
kontaktinformasjon. Bjørns hage og anlegg as har også fått en 
egen side på facebook og instagram. Gå gjerne inn og se på og 
lik siden vår. Her vil vi dele med oss bilder fra våre flotte anlegg 
og ansatte.

Da er det sommeren som står for døra og jeg ønsker alle: både 
kunder, leverandører og ansatte en riktig god sommer!
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christian Kinden, Adm.dir



arne friestad: Dette er en stor lekeplass med Ringenes Herre 
som tema. Det er Block Watne som er utbygger av dette boligfeltet 
på Tu. Dette er et litt annerledes prosjekt som er artig og inspire-
rende å gjennomføre. Denne lekeplassen har en buet hvit bro, en 
hengekøye, en tunnel laget av piltre, flotte stier, masse beplant-
ning, benk som står i stil med resten av parken og flotte heller. 
Totalt sett en veldig gjennomført lekeplass.

Vi heiser nå på plass elementene til en tunnel som skal være 
hobbit-hjem og portaler. Hvert element veier 5 tonn. Elementene 
er produsert for dette prosjektet på Jærbetong. Seabrokers Kran 
hjelper til med løftingen. Vi pakker stabil masse rundt elementene 
så de står stødig. 

Etter en liten stund er alt  løftet på plass og elementene er sikret og 
stabilisert Alt gikk etter planen. Dette blir en veldig flott og sikkert 
en populær lekeplass når den omsider står ferdig.

einar k jensen: Dette er en veldig artig variant, litt utenom det 
vanlige. Vi ser at Block Watne har flere litt artige og spesielle 
prosjekt bla. på Haugabakka som består  av prydgress og trær. 

parken her er delt inn i flere soner: Mordorsonen er trær som har 
blitt kappet av i toppen og skal stå igjen som en litt brutal sone. Vi 
har Lorien sone med hengekøye og bro. Der skal vi i tillegg plante 
noen bjørketrær med hvit stamme så vi får et litt mer alvepreg på 
plassen. Hobbit skogen er et friområde med trær og et hobbit-
hjem. Konseptet er veldig spennende. 

Sluttdatoen på dette prosjektet er ikke satt. Vi har en veldig god 
dialog med Block Watne og tar endringer og nye planer for denne 
lekeplassen med dem. Det er mange planter og vekster som 
trenger å slå skikkelig rot og etablere seg så det er flott for anlegget 
at det ikke blir tatt i bruk for fort. 

Arkitekten er Leva urban design
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HoBBit lekePlass 

onsdag 6.mai hadde vi familiefest i hagen på Salte der noen av 
våre ansatte bor. Selv om noen bakket ut på grunn av dårlig vær 
så ble vi en god gjeng på ca 35 stk. Vi koste oss med god grillmat 
og varmet oss med litt forskjellige aktiviteter og kaffi. Martynas og 
Hilde Gunn var grillmestere. To hunder, deriblant en valp, var stor 
stas for ungene å leke med. Et stort basketball-stativ ble satt opp 

og det var en kjekk aktivitet for både store og små. å skyte med 
blink med luftpistol var også populært, spesielt hos guttene.

Alle som møtte opp fikk utdelt et lodd hver og før vi avsluttet det 
hele ble det trukket en person som vant basket-stativet. Einar 
Jensen ble den heldige vinneren.

I slutten av februar dro administrasjonen, formenn og baser på 
tur til Berlin. Vi hadde guidet tur med buss og hadde med oss en 
god og engasjert guide som viste oss rundt. Vi fikk oppleve mange 
kjente severdigheter og fikk høre mye om historien til Berlin. Det 
som står igjen av Berlinmuren fikk vi sett, Brandenburger Tor ble 
avfotografert.  Noen tok heisen opp i det kjente TV-tårnet som 
ligger på Alexanderplatz, som strekker seg 365 meter opp i luften. 

Herta Berlin hadde hjemmekamp og vi fikk oppleve den storslåtte 
olympiastadion i Berlin med en kapasitet på over 77.000 tilskuere.
Vi besøkte også Berlin Dyrepark som er en av Europas største og 
mest anerkjente dyreparker. Mange fikk seg en ekstra sightseeing-
tur med sykkeltaxi. Turen gikk innom flotte parker som det er 
mange av i Berlin. Ellers så koste vi oss med god mat og drikke og 
hadde det kjekt ilag. Berlin var fint.

familiefest

BeRlintuR
BHA TIL BERLIN FRA 26.FEBRuAR TIL 1.MARS. 

Arne Friestad



Bjørns hage og anlegg startet opp med dette arbeidet i sommeren 
2014 som i hovedsak består av steinarbeid og noe gartnerarbeid. 
Vi ble ferdige nå i begynnelsen av mai, sier Egil Bærheim. Vinteren 
har vært veldig mild og det har ført til at ting har gått bedre enn når 
vi har snø. Vi har i snitt vært 6 til 10 mann på jobb her, og i slutten 
har vi jobbet noe i helgene for å komme i mål. Logistikken har vært 
en utfordring med så mye trafikk. Det har vært kø for å få inn stein 
og sand og andre ting til arbeidsområdene våre. Det har vært mye 

planlegging for hver ting man skal gjøre, og vi har måtte passe på 
at områdene har vært sikret godt.

Det har vært høy prioritet at brukerne av flyplassen skal få komme 
fram, og da tar det litt lengre tid å gjennomføre et slikt prosjekt. 
Dette har vært et spennende prosjekt, som har blitt veldig flott. Vi 
har løst utfordringer på en fornuftig måte, og samarbeidet med 
Avinor har vært bra.

staVangeR luftHaVn

10-åRs juBilanteR
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10 åR I BJØRNS HAGE oG ANLEGG 
På RoNNy BALoGH oG SVEIN EGIL 
HAuGSTAD.

Vi hadde to 10-års jubilanter i 2014 som vi endelig fikk gjort 
litt stas på. Tirsdag 7.april ble det feiret på Gamlaverket i 
Sandnes.

Det var god drøs og mimring fra «gamle dager». Jubilantene 
fikk en fin jubileumsgave laget av Mingar Walker glassblåseri. 
og i stedet for blomster så fikk de gavekort hos Braut plan-
teskole der de ble oppfordret til å kjøpe et tre som blir et mer 
varig minne enn blomster. Det var bare god-ord om jubilan-
tene og vi håper det blir 10 nye år for de begge.
 

Egil Bærheim

tHe BRitisH inteRnational 
scHool of staVangeR
The British international school of Stavanger (Gausel) har vært en 
spennende utfordring pga designet. Ingen bygning her har rette 
vinkler og når treverket som brukes i tillegg er veldig smalt blir det 
mye arbeid, men fint er det blitt. Vi startet opp her i oktober og 

har nettopp hatt overlevering av anlegget. Det er treverk som er 
hovedmaterialet i dette prosjektet. Det var en moderniserings jobb 
av hele uteområdet for å få det til å bli et velfungerende mingle og 
oppholdsområde.

sjØPanoRama
Med utsikt over Gandsfjorden ligger sjøpanorama. Her har 
Bjørns hage og anlegg gjort alt på uteområdet. Egil Bærheim 
hadde ansvaret for denne jobben. Vi startet på høsten i fjor 
og var ferdig i januar i år så det tok 3 – 4 måneder og ferdig-
stille dette. Vi var 3 mann som jobbet her. Det som var litt 
spesielt her var at det var mange involverte firma som alle 
skulle gjøre en jobb, så koordineringen var veldig viktig. Vi 
måtte passe på at vi kom til når vi måtte. Dette er vårt første 
prosjekt for Block Berge og føler at det har gått veldig bra. 
Det er kjekt å jobbe med en så stor aktør. 
Kristoffer Gill er anleggsleder fra Block Berge og han synes 
at samarbeidet har glidd godt. Vi er kanskje litt annerledes 
enn andre entreprenører, vi liker å jobbe med involverende 
planlegging (IP), det vil si at våre leverandører er med på 
planleggingen. Vi føler at det gir mer enn å bare komme med 
en ferdig tygd lefse. På denne måten må våre leverandører 
tenke mer selv og jeg tror at det gir en større ansvarsfølelse 
og en større glede av å være med på løsningene.
Vi i Block Berge har opplevd Bjørns hage og anlegg som 
veldig løsningsorienterte og i samarbeid med Risa har vi løst 
flere utfordringer i dette prosjektet. Jeg har opplevd dette 
som et kjekt prosjekt.

Kristoffer Gill Egil Bærheim

Arne Friestad

Svein Egil Haugstad, christian Kinden og Ronny Balogh



HVem eR Vi?
martyNas trepekuNas

arNe friestad

martynas er 26 år opprinnelig fra en småby, Pasvalys som ligger ca 200 km fra 
Vilnuis. Han er ingeniør innen byggeteknikk i tillegg  også kalkulatør, dataekspert 
og han snakker engelsk, russisk, litauisk og norsk. 
Jeg var første gang i Norge i 2004, sier Martynas men det var bare på besøk i 4 
dager. Men i 2012 så jeg en annonse på nettet, jeg søkte på den og fikk jobben. Så 
nå har jeg vært 3 år i Norge og jeg trives godt med gode kollegaer. Det eneste er 
at det er litt kaldt her, smiler Martynas. 
På fritiden liker jeg å sykle om sommeren og drive med snowboard på vinteren. 
Martynas har også nettopp giftet seg med Ineta som også jobber i Norge. Den 
lille familien består også av en stor og veldig snill dobbermann som også er fra 
Litauen.

arne friestad er født i 1958 og han starta i BHA i 2004. Her jobber han som 
formann og har ansvar for lekeplasser og trearbeid. Arne er sertifisert lekeplas-
sinspektør. Det betyr at han ikke bare bygger lekeplasser, men han godkjenner 
også lekeplasser som andre har bygd. 
Det har vært en rivende utvikling på området, sier Arne som er glad i jobben sin. 
For det meste er ting på stell, men jeg har vært med på å stenge lekeplasser i 
området her som var så dårlige at de var en fare for de som skulle bruke plassen. 
Den mest spesielle lekeplassen jeg noen gang har laget må være den på Haga 
skole i Tananger, sier Arne. Vi bygde en hel skog.  
utenom jobb er  Arne ofte å finne på hytta (småbruket) i Hovsherad. Her er det 
lagt ned mange timer til glede for han selv, 6 barn og 6 barnebarn.
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sveiNuNg NiLseN
Som tillitsmann i Bjørns hage og anlegg har det vært en god 
framgang spesielt med tanke på arbeidsmiljøet. Dette viser seg 
i det lave sykefraværet vårt. Vi har nettopp fornyet  avtale som 
IA bedrift. Vi har hatt en bra dialog med NAV og fått inn mye nytt 
utstyr som hjelper oss i jobben. De tilbakemeldingene jeg får er 
positive. Trivselen er på topp og det er god lyd hos de ansatte.

Nå går vi inn i sommersesongen og mange av oss jobber i 
nærheten av trafikk og dermed i et utsatt område. Jeg vil minne 
alle på å tenke sikkerhet slik at vi ikke får noen skader. og en riktig 
god sommer til alle. 

tillitsmann i BHa

Fra rundkjøringen ved Bryne Stadion og gjennom undergangen 
ved Nubben Jakt og fiske - og bort mot Håland industriområde - er 
kantsteinene helt utslitt. Det vil si at de gamle må fjernes og nye 
settes inn. Bredden blir den samme etter at det er asfaltert.

ny kantstein På BRyne

Sanz terasse ligger bare ti minutter fra Vågen i Sandnes. Byggherre 
er Ncc. Her hadde BHA oppstart i november i fjor. Vi skulle egentlig 
startet på sensommeren, men da var ikke anlegget klart.

Vi fikk i stand en lekeplass sent i høst slik at leilighetene kunne 
flyttes inn i. På den lekeplassen var det midlertidige underlaget 

Arbeidet ble satt i gang den 18. mai av vår gjeng i maskinavde-
lingen. Sluttstillelse er litt avhengig av Vegvesenet så vi prøver å 
koordinere slik at det ikke blir for mye ventetid. BHA har tidligere 
gjort samme jobb bla. på Hoveveien.

sanz teRasse
fallgrus pga tidspress for innflytting. Her har vi nå fått skiftet ut 
grusen med gummibelegg. Vi har slikt belegg på alle lekeplas-
sene her. Det har vært bånn gass og mye som skulle ha vært 
på plass samtidig. Vi er nå ferdige og leilighetene har fått flotte 
lekeplasser med lekeapparater og uteområder med benker og 
beplantning. 
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