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Markedet her og nå!
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n Vi hører om det overalt; finanskrisen 
er et faktum! Utlånsrenta har gått opp 
og innskuddsrenta har gått ned. Hus 
og sparefond har falt i omsetningsverdi. 
Både bedrifter og privatpersoner kjen-
ner konsekvensene på kroppen, og re-
sultatet er mindre investeringslyst og 
-evne, kanskje spesielt i bygge- og an-
leggsbransjen. Det råder i det hele tatt 
stor usikker het om hva framtiden vil 
bringe. 

Det er svært lite Risa-konsernet kan 
gjøre for å snu  situasjonen. I den store 
sammenhengen er vi en liten dråpe i 
havet. I denne usikre situasjonen er det 
likevel noe vi kan gjøre noe med. For 
vi kan mobilisere og omstille oss til det 
markedet som gjelder her og nå. Vi er 
allerede svært gode på mange områder, 
og framover skal vi sørge for å bli enda 
bedre. Vi skal ha stø kurs mot visjonen 
og være utholdende og standhaftige i 
forhold til verdiene våre. Dette vil sikre 
oss mot å falle for fristelsen til å være 
vinglete og hoppe fra tue til tue. 

Våre forbedringsprosesser har gitt 
oss verdifull lærdom som vi vil trekke 
med oss inn i årene som kommer.  Hver 
og en av oss, administrerende direktør, 
planlegger, produksjonsarbeider el-
ler håndmann, kan alle arbeide sikrere 
gjennom å forstå og styre oppgavene. 
Mangler vi kunnskap, informasjon eller 
forståelse, er det hver enkelt sitt ansvar 
å søke og sikre nødvendig forståelse 
innen sitt marked. Det er da vi lever opp 
til vår visjon om å gjøre hverandre gode. 
Målet er at vi alle tar kontroll over det 
vi selv rår over og gjør det best mulig 
innenfor eget område.

Verdiene våre; HMS, kundefokus, 
kompetanse, kvalitet, kremmerånd og 
åpenhet og ærlighet.
Konsernets fokus på HMS har gitt gode 
resultater, og kurven for fraværsskader 
peker fortsatt nedover.  Framover vil 
det likevel være viktig å peke ut flere 
ambassadører i HMS-arbeidet. Vårt mål 
om å være en nullbedrift innen fraværs-
skader, opprettholdes.

Konsernet går inn i 2009 med en fan-
tastisk ordrereserve. Vi har relativt sett 
knapt opplevd å ha så velfylte ordrebø-
ker i de 60 årene vi har drevet butikk. I 
2009 vil vi tilstrebe en enda bedre for-
ståelse av markedet og opprettholde den 
gode kontakten vi allerede har med våre 
kunder. Kunnskap om spesifikasjoner 
og krav, og levere i henhold til disse, vil 
sikre oss fornøyde kunder. Vi vil leve et-
ter ordtaket ”la kunden komme tilbake 
og ikke produktet”.

Smarte og lønnsomme løsninger 
kommer ikke av seg selv.  Vi må trene 
oss opp til å se muligheter og oppleve 
trygghet til å fremme dem. Den finan-
sielle støyen i det store markedet kan vi 
som nevnt gjøre svært lite med. Det vi 
kan gjøre mye med er vår egen krem-
merånd. Vi er alle med på å skape ver-
dier uansett stilling, tittel eller om vi 
arbeider inne eller ute. Samspillet mel-
lom ulike avdelinger, grupper og fag-
områder er også viktig for å skape gode 
løsninger.

Arbeidet med ISO-sertifisering av 
Risa Rock AS og Risa AS har gått over 
all forventning. Vi vil fortsette vårt sys-
tematiske arbeid med å måle kvalitet og 
iverksette forbed rings  prosesser. Gjen-

nom kontinuerlig forbedring vil 
vi skape en organisasjon som er 
lærende, og som er mer robust 
når det gjelder å håndtere end-
ringer.

Kompetansekartlegging har 
hatt sterkt fokus i 2008.  I 2009 
og 2010 vil vi satse på et grundig 
opplæringsprogram, forankret i 
konsernets strategiplan. 

å gjøre hverandre gode
Etter 60 år i bransjen er det ikke tvil om 
at vi kan det vi bedriver. Til alle med-
arbeiderne i Holt Risa AS, Jærbetong 
AS, Risa Rock AS, Risa AS, AS Betong 
og Bjørns hage og anlegg AS vil jeg si; 
dere har i 2008 tatt i bruk mange nye 
systemer og metoder, gjennomført en 
rekke prosjekter og skaffet mange nye 
oppdrag. Dere har i tillegg tilpasset dere 
endringene på en flott måte og vært lo-
jale mot alle beslutninger. Jeg opplever 
å være konsernsjef for en unik gjeng, en 
gjeng som viser evne til å mobilisere og 
endre seg i takt med tidene.

Til våre kunder i 2008 ønsker jeg 
å si; takk for ordrene og tilliten. Vi vil 
strekke oss enda lengre og prøve å utfø-
re enda bedre prosjekter sammen med 
dere i framtiden.

Til våre leverandører i 2008; takk 
for samarbeidet! Konsernet vil framover 
virkelig etterstrebe at vi sammen gjør 
hverandre gode slik at vi kan levere uni-
ke prosjekter til våre felles kunder.

En riktig god jul til alle. Kos dere 
med familie, venner og bekjente. Det 
har dere virkelig fortjent!

Astor Nyborg
konsernsjef
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Tobias, Håkon og Georg Risa 
 vokste opp på Rangen («Rongjå»)  
i Nærbø. Da de startet som  
«spadeentreprenører» for snart 
60 år siden, fikk de kjenne navnet 
«rongarane». Derfor heter bladet 
vårt «Rongaren».

«Rongaren» er Risa-konsernets 
internmagasin. Det kommer ut  
2 ganger i året.

2
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n Hvis noen for to år siden hadde sagt til 
Bent-Ove Barka at han en gang i framti-
den skulle sykle Nordsjørittet, ville han 
ha begynt å le. At han i sommer gikk 
over Hardangervidda med sekk på ryg-
gen, ville for kort tid siden ha framstått 
som absurd. Bent-Ove Barka veide 160 
kilo og røykte flere pakker med rulle-
tobakk i uken da han bestemte seg for 
å starte på sitt livs viktigste løp, nemlig 
å endre livsstil. I sommer var han én av 
rundt 250 ansatte i Risa-konsernet som 
gjennomførte Nordsjørittet. Bent-Ove 
Barka kom i mål etter seks timer og 55 
minutter på sykkelsetet. For det fikk 
han motivasjonsprisen under festen se-
nere på kvelden, men Barka var ikke til 
stede for å ta imot prisen. Til det var han 
altfor følelsesladet.

– Jeg tror ikke jeg klarer å beskrive 
de følelsene jeg hadde da jeg rullet over 
målstreken. Det er ikke ofte jeg tar til 
tårene, men det gjorde jeg da. Det var 
helt ubeskrivelig at jeg klarte det, smiler 

Barka. 
Da han stilte til start i Egersund, var 

han 32 kilo lettere enn da han begynte 
å endre livsstil. På vei opp til Steinkjer-
ringa pådrog han seg krampe i den ene 
leggen.

– Jeg prøvde å kompensere ved å trø 
med bare én fot. Det gikk ikke så lenge 
før jeg hadde krampe i den også. Der-
med måtte det gå seint framover mot 
Sandnes. Hele veien tenkte jeg på de 
som trodde at jeg hadde meldt meg på 
bare for å være listefyll. De skulle ikke 
få rett, kommer det fra Barka. 

fikk støtte av risa as 
Han har ikke bestemt seg for om han 
kommer til å sykle neste års Nordsjøritt. 
Det som derimot er helt sikkert, er at 
han kommer til å fortsette sitt livs løp 
for å komme ned i vekt og å leve sun-
nere. 

– Nordsjørittet var for meg én av 
mange milepæler på denne veien. For 

meg handler dette om i alle fall noen 
ganger å komme først fram til barnebar-
na når de trenger hjelp. Jeg var kommet 
til et punkt der kiloene bekymret meg. 
Tanken på at jeg ikke lenger skulle klare 
å gå på jobb, satte skrekken i meg. Jobb 
og familie er de to viktigste tingene i li-
vet mitt.  Bortsett fra kiloene er jeg for 
glad i livet mitt til at jeg vil miste noe 
av dette. Jeg tok kontakt med fastlegen 
min og spurte hva jeg kunne gjøre, for-
teller Bent-Ove Barka.

Det første han fikk beskjed om var å 
slutte å røyke. Deretter fikk han henvis-
ning til et 16 ukers livsendringsprogram 
fordelt over to år ved et rehabiliterings-
senter drevet av Røde Kors i Sogndal. 

– Legen min ville sykmelde meg for 
at jeg skulle få delta på dette, men jeg 
sa nei. Det hadde jeg ikke samvittighet 
til. Jeg ville ta dette opp med Risa AS. 
Hadde det ikke vært for at arbeidsgive-
ren støttet meg i dette, ville jeg aldri ha 
kommet i gang. Det er kjempebra med 

4 r o n g a r e n  n r .  3 3  –  d e s .  2 0 0 8  –  1 3 .  å r g a n g

I februar reiser han til det siste to 
ukers helseoppholdet i Sogndal, men 
løpet for å endre livsstil stopper ikke 
der. 

– Gjennom hele dette programmet 
har jeg levert inn månedlige trenings-
skjema. Det skal jeg gjøre i tre år til. Jeg 
trener nå rundt tre ganger i uken, opp-
summerer hjullastersjåføren. 

Bent-Ove Barka er hovedtillitsvalgt i 
Risa AS. At han er en person som mange 
i bedriften har tillit til, er det ingen tvil 
om. Mange av kollegaene har spurt ham 
om hva han har gjort for å få til en så 
radikal livsstilsendring.

– Det handler om vilje. Opp gjen-
nom årene har jeg prøvd alt som finnes 
av slankekurer uten at det har virket det 
spor. Dette er noe jeg vil. Jeg håper at 
jeg kan inspirere andre til å gjøre det 
samme. En ting er helt sikkert: Kan jeg 
få det til, kan alle!  
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en arbeidsgiver som legger til rette for at 
de ansatte skal ha god helse, slår Bent-
Ove Barka fast. 

Vil inspirere kollegaer
Bent-Ove Barka begynte å kjøre hjullas-
ter for Risa AS for sju år siden. Han har 
vært i anleggsbransjen hele yrkeskarrie-
ren. Et stillesittende yrke og ingen fysisk 
trening kunne ha betydd perioder med 
sykmeldinger og alvorlige helseproble-
mer for Barka. Nå har han to uker igjen 
av det 16 uker lange programmet han 
begynte på i fjor. De målbare resultatene 
for Bent-Ove Barka hittil er formidable.

– Før jeg begynte med dette hadde 
jeg et faretruende høyt blodtrykk. Nå 
har jeg blodtrykk som en 20-åring. For-
ventet lungekapasitet for en mann på 
min alder har økt fra 39 prosent til 91 
prosent.  Kolesterolnivået har endret seg 
til det positive, trekker Bent-Ove Barka 
fram. 

startet sitt livs løp for bent-ove barka i risa as handlet ikke årets nordsjøritt om timer, 
minutter og sekunder, men om å komme i mål med kramper i begge beina. 
sykkelløpet fra egersund til sandnes var for hjullastersjåføren en liten 
etappe av et mye lengre løp for å endre livsstil. 

SQUASH: Bent-Ove Barka hadde aldri trent noe 
som helst i hele sitt liv for to år siden. nå trener 
han tre ganger i uken. squash spiller han hver 
mandag. 

LIVSSTILSENDRING: blant de mange som syklet årets nordsjøritt for risa-konsernet var bent-ove barka. gleden over å gjennomføre sykkelrittet er noe av 
det største han har opplevd. 

TRENINGSSTUDIO: Variert trening er viktig for å 
holde oppe motivasjonen.



n Det lar seg ikke gjøre å holde av større 
puljer enn 300 i Nordsjørittet, så Hall-
geir Bruheim og leder for det nyoppret-
tete bedriftsidrettslaget til Risa-konser-
net, Eva Bollerud Kvia, har måttet sette 
et tak for antall deltakere.

– Interessen for Nordsjørittet 2009 er 
helt enorm, så vi vil ikke bli særlig over-
rasket over om det blir fylt opp i løpet 
av kort tid, sier HMS- og kvalitetsdirek-
tør Hallgeir Bruheim, som sist figurerte 
som «sykkelgeneral» og kontaktperson 
for arrangementet.

Bak T Stangeland? 
Nå er denne stafettpinnen tatt over av 
Eva Bollerud Kvia. Hun vil være lagle-
der og styre arbeidet med å motivere og 
organisere opprustingen mot sykkelrit-
tet i 2009.

– Tilbakemeldingene etter opplegget 
i 2008 har vært veldig gode. Det er li-
kevel alltid noen ting som det kan være 
greit å endre på. Dette året vil det være 
en kontaktperson i hvert av selskapene.  
De som skal sykle og som tidligere ikke 
har fått drakt, tar nå direkte kontakt 
med Spinn Sykkelshop for bestilling.  
Drakten (bukse, trøye, hjelm og han-
sker) er gratis og obligatorisk, smiler 
Eva Bollerud Kvia. 

De gunstige rabattavtalene ved kjøp 
av sykkel hos Spinn Sykkelshop fortset-
ter også i 2009.Den gode tradisjonen 
med festivitas og markering på kvelden 
blir også holdt i hevd. 

– Startrekkefølgen er enda ikke klar, 

men kanskje blir det slik at Risa-konser-
net starter bak T Stangeland. I så fall får 
vi jo motivasjon til å trå på litt ekstra, 
smiler Eva Bollerud Kvia. 

snart tradisjon 
Oppkjøringen fram mot Nordsjørittet 
2009 skjer i en tid der Risa-konsernet 
satser tungt på trening blant de ansatte. 
Det er, som kjent, inngått treningsav-
taler med Jæren Sportsenter og Elixia. 
I tillegg vil det bli annonsert felles tre-
ningsopplegg på sykkel utover våren. 

– Det er ingen tvil om at vi har mye 

igjen for dette fokuset på trening. Første 
halvår i år gikk sykefraværet betraktelig 
ned, noe som også bredden i vårt HMS-
arbeid skal ha mye av æren for. Et slikt 
felles løft skaper samhold og identitet 
ved arbeidsplassen, trekker Hallgeir 
Bruheim fram. 

Det er mange som ser med misun-
nelse på det engasjementet Risa-konser-
nets ansatte har klart å skape.
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n Et turbulent år ebber snart ut og vi 
skal alle ha en velfortjent juleferie før 
vi starter på et nytt år. Det er ikke til 
å legge skjul på at vi har blandede for-
ventninger til 2009 grunnet den finan-
sielle uroen og den usikkerheten den 
bringer med seg. Neste år er spådd til 
å bli mye tøffere og vi har allerede be-
gynt å se signal på det. Boligbyggingen 
er bremset kraftig og noen bedrifter har 
allerede startet med permitteringer og 
oppsigelser. Det er en viss brems når det 
gjelder næringsbygg også. Derfor har vi 
forberedt oss på at vi går tøffere tider i 
møte og har siden i sommer jobbet med 
forskjellige scenario. 

Vi mener å være godt forberedt på å 
takle de utfordringer som kommer, og 
har som målsetting å kunne være kon-

kurransedyktig også i et strammere mar-
ked. Her er nøkkelordene kostnads- og 
kundefokus. Dersom vi er kostnadsbe-
visste og jobber fram smarte løsninger 
i tråd med våre kunders ønsker, har jeg 
stor tro på at vi vil kunne lykkes. 

god ordrereserve
Når det gjelder ordrereserven for 2009, 
er det gledelig å kunne si at vi har en so-
lid ordrereserve for 2009 på ca 70% av 
årets forventede omsetning, og at vi har 
vunnet en del strategisk viktige kontrak-
ter med marginen hårfint på vår side. Av 
den totale ordrereserven står Risa AS og 
Risa Rock for nærmere 80% av ordre-
inntaket, og dette er i hovedsak prosjekt 
for det offentlige og kraftleverandører. 
Det blir også spennende å følge Holt 

Risa, Jærbetong, AS Betong og Bjørns 
hage og anlegg neste år, og vi mener at 
den bredden som Risa-konsernets sel-
skaper har, vil gjøre det mulig for oss 
å kunne ta vår del av markedet og der-
med ta vare på de 800 arbeidsplassene 
som eksisterer pr i dag. 

Jeg vil gjerne få ønske både kollegaer og 
samarbeidspartnere en riktig god jul og 
et godt nytt år. 

Anne Margrethe Skretting
Finansdirektør
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Skal sette ny  
«sykkelrekord»
Risa-konsernet har allerede  
holdt av 300 plasser i neste års 
nordsjøritt og satser dermed på 
å slå rekorden fra i år da 269 var 
påmeldt. Her gjelder det å være 
tidlig ute og sikre seg plass i neste 
års store «happening» på trenings-
fronten. 

Husk: 
Påmeldingsfrist 10. januar på tlf. 
51 79 13 00. frist for bestilling av 
drakt er også 10. januar. ta direkte 
kontakt med Spinn Sykkelshop 
sandnes for bestilling. følg med på 
www.risa.no for mer informasjon.

DEN RØDE ARMÉ: risa-konsernet satser på enda større oppslutning i nordsjørittet i 2009. 
bildet er fra starten i år.

Turbulens
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Ja, hva synes du om mediekjøret, 
Bjørn? 

– Når en stikker hodet fram og vil 
være synlig, må en ta konsekvensene. 
Dette fikk vi oppleve på det hardeste 
da vi var involvert i raset på Skurve 
og i Pedersbakken. Men klarer en å stå 
sammen i motgang, vokser en mer enn 
om alt bare er medgang. Og når vi er en 
så stor og viktig aktør og arbeidsplass, 
er det også naturlig at media er interes-
sert i oss og følger med på det vi gjør.

– Uten at noen tør å stå fremst, blir 
det ikke skapt noe. Så får jeg heller tåle 
at mange mener mye, både i media og 
i bygda, sier konserneieren med et al-
vorsdrag over seg.

gode konkurrenter
Hva tenker du framover? -Det er et mål 
at vi klarer å holde på den folkelige 
profilen vi er kjent for, samtidig som vi 
klarer å videreutvikle bedriftene på en 
slik måte at vi trygger arbeidsplassene 
og dermed blir en forutsigbar og trygg 
arbeidsplass. Jeg tror at en av forutset-
ningene for dette er lokalt eierskap slik 
at en kan få styre i eget hus. 

– Det er godt å ha Bjarne med i kon-
sernstyret. Han har mye å bidra med, 
ikke minst på grunn av sin lange erfa-
ring i bransjen og kanskje også fordi vi 
er så ulike. Framtiden vil også kreve an-
dre former for kompetanse. Ja, læring er 
en kontinuerlig prosess. Og om noen år 
er det noen andre som skal ta over. Kan-
skje det også blir en fjerde generasjon 
Risa som viderefører familietradisjonen. 
Bjarne jr. har fått elektrisk gravemaskin, 
så han er allerede godt i gang med å øve. 
Så får vi se hva framtiden bringer.

– Så er det enormt viktig at vi får ha 
gode konkurrenter rundt oss. Det er 
med på å utvikle bransjen. Det er inspi-
rerende å se at andre også satser friskt 
og med stor tro på kommende år, sier en 
godt fornøyd leder og konserneier.

arbeidsgjeng. I tillegg tror jeg at min 
åpne og direkte måte å være på, er en 
god måte å lede på, sier han noe etter-
tenksomt.

Tobias, Håkon og Georg Risa etabler-
te Brødrene Risa AS, opphavet til dagens 
storkonsern, helt tilbake i 1948, og den 
eneste gjenlevende av de tre brødrene er 
Georg. Hva sier han i dag? 

– Han lurer alltid på om vi klarer å 
skaffe jobb til alle folkene. Han er også 
opptatt av hvordan vi kunne få til sam-
arbeid med TS på RS-prosjektet. Og 
han mener bestemt at nå må de slutte å 
skrive så mye om Risa i avisa, sier Bjørn 
og ler godt. Veteranen Georg Risa har 
helt rett. Det skrives ikke så rent lite om 
Risa-konsernet i mediene. 

suksessen. Hva er grunnen til at du har 
lykkes?

– Alt handler om dyktige folk som 
kan jobben sin og vil jobbe. Dette har 
vært og er fundamentet i selskapet. Det 
er derfor jeg har satset så sterkt på nytt 
utstyr. De som gjør jobben fortjener å 
ha skikkelig utstyr. Jeg er rett og slett 
stolt over å få være leder for en slik god 

n Jubileumsboka som ble utgitt i for-
bindelse med konsernets første 50 år, 
gjør godt rede for de første fem tiårene 
av konsernhistorien, men hvordan har 
det siste tiåret vært? 

Vi har tatt turen til en av dem som 
har spilt en viktig rolle akkurat i den-
ne perioden og som har medvirket til 
mangt og mye av det som hendte, nem-
lig Bjørn Risa. Etter først å tydelig ha 
vist at han dugde til noe ved å bygge 
opp selskapet Bjørns hage og anlegg fra 
grunnen til å bli distriktets største an-
leggsgartner, startet han som driftsjef i 
Risa AS i 1999.

Hvordan var det å vokse opp i en en-
treprenørfamilie? 

– Jeg lærte tidlig at alle skulle be-
handles likt, og det var ingen fordeler 
å få selv om far (Bjarne) eide firma. Jeg 
fikk mindre lønn enn kompisene når vi 
skulle ha sommerjobb, og jobben besto 
som regel av å sope på verkstedet. Vi 
skulle være nøkterne og ikke stikke oss 
fram, og far kjørte lenge i en folkevogn-
boble. Han ville egentlig ikke jeg skulle 
begynne i entreprenørbransjen. Han vil-
le meg ikke så vondt, som han sa. Men 
jeg begynte nå allikevel og ble leder for 
100 mann, forteller Bjørn.

Vi forstår at det nok ikke var bare 
lett. Ung som han var måtte det både 
lange og harde arbeidsdager til for å 
vinne tillit blant de ansatte. Hva gjorde 
du egentlig de første månedene?

– Jeg visste at jeg først og fremst måt-
te ha alle med på laget. Mange av med-
arbeiderne kunne vært far min og hadde 
enorm erfaring. Ja, jeg var faktisk yng-
stemann. Det å alltid være tilgjengelig og 
først og sist på jobb seks dager i uken 
var én ting. I tillegg fortsatte jeg den 
gode tradisjonen med sosiale samlinger, 
og jeg ba om at de ga meg en sjanse. Det 
synligste beviset på at noe var på gang, 
var at alle bilene fikk en felles og tydelig 
profil, forteller han og smiler litt lurt.

Dyktige folk
Og det har gått veldig bra. I dag er han 
fremdeles daglig leder i Risa AS, og sam-
tidig eier av hele Risa-konsernet. Og en 
eventyrlig vekst fra 100 til 500 mann i 
Risa AS, en topp moderne maskinpark, 
nytt og moderne bygg på Nærbø og 
en omsetning i 2008 på 1,5 milliarder 
i Risa-konsernet er de ytre tegnene på 

Jubileum
2008 har vært jubileumsår i risa-konsernet, og 60-årsjubileet har blitt markert på ulikt vis med blant annet egen 
jubileumslogo, jubileumsfest og innsamling av historien de siste 10 år.

fire generasjoner risa. georg, bjarne,bjørn og bjarne jr.
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bygdekveldene på Nærbø. 
– Det engasjementet som lokalbe-

folkningen, kommunen og næringslivet 
i Hå har vist i denne saken er helt for-
midabelt. I tillegg er det også en rekke 
privatpersoner som bidrar. Vi søker 
dessuten om offentlig støtte uten at vi 
har nådd igjennom med det ennå, viser 
Sigmund Lende til. 

bedriftseieren på Nærbø var å være 
vitne til at en jente på fire måneder ble 
operert for vannhode. 

– Det kan ikke beskrives med ord 
hvordan det var å se på at jenta ble gjen-
forent med moren etter operasjonen, 
sier Bjørn Risa. 

Håper på 500.000
De mange inntrykkene og opplevelsene 
til medlemmene i komitéen for bygde-
kveldene ble festet til film av Jan Arne 
Wold. Filmen fra oppholdet skal bli vist 
for publikum under bygdekvelden som 

blir arrangert 1. februar 2009. 
– Da vil også Gabriel Lende være til 

stede på Nærbø. Vi håper at det skal bli 
like mange denne gang som i januar i år. 
Inntektene fra bygdekvelden i 2009 vil 
være med å finansiere et akuttmottak, 
som er nødvendig i forbindelse med 
det nevrokirurgiske tilbudet. Kostna-
dene for å få dette på plass er beregnet 
til 500.000 kroner, opplyser Sigmund 
Lende. 

Bygdekvelden i 2008 samlet inn 
400.000 kroner. Braincare mottar også 
midler fra andre interessegrupper enn 

telse som har til formål å skaffe midler 
til Lende-legenes prosjekt i Etiopia. 

– Det er noe helt annet å ha sett køen 
av syke mennesker med egne øyne enn 
å bli fortalt det. Folk ble fraktet i bak-
setet av en personbil eller på lasteplanet 
av en pick-up gjerne 30, 40 mil for å 
få medisinsk hjelp. Mange døde bok-
stavelig talt i køen fordi de ble sendt 
hjem igjen etter penger til operasjonen. 
Engasjementet i prosjektet etter dette 
besøket er blitt enda sterkere fra min 
og Risa-konsernets side, kommenterer 
Bjørn Risa. 

Blant de sterkeste inntrykkene for 

n Sigmund Lende er tilbake i arbeidet 
som lege ved Universitetssjukehuset i 
Stavanger etter turen sammen med byg-
dekveldkomitéen til Etiopia i høst. Til 
sammen elleve personer, var deltakere 
på turen. 

– Gruppen fra Norge fikk se det kor-
eanske sykehuset der Gabriel Lende dri-
ver sitt tilbud innen nevrokirurgi i dag. 
Dessuten reiste vi ut og kikket på et nytt 
sykehus som er under bygging, hvor 
Gabriel etter all sannsynlighet vil flytte 
sin virksomhet i mai eller juni neste år. 
Det koreanske sykehuset hvor han eta-
blerte seg byr på en del praktiske utfor-

dringer som blir lettere å takle i det nye 
sykehuset, kan Sigmund Lende fortelle. 

Også dette sykehuset ligger i Etio-
pias hovedstad, Addis Abeba. Det er 
den amerikanske veldedighetsorganisa-
sjonen Cure International som står bak 
byggingen av det nye sykehuset. 

fikk se hjerneoperasjon
Flesteparten av medlemmene i reiseføl-
get hadde aldri vært i Afrika før. Byg-
dekomitéen har vært engasjert med å 
bidra med penger til Braincare gjennom 
bygdekveldene i Nærbø kirke gjennom 
godt og vel ett år. Braincare er en stif-

Sterke inntrykk fra Etiopia
1. februar blir det ny bygdekveld i nærbø kirke til inntekt for braincare og bistandsprosjektet i etiopia. da får en 
fullsatt kirke se filmen som ble laget da bygdekveldkomitéen besøkte addis abeba i oktober. 

DELTE UT CAPSER: bjørn risa delte ut capser og 
t-skjorter til folk de møtte på turen rundt i etiopia.

BYGDEKVELDKOMITE: til sammen elleve personer tilknyttet bygdekveldene i nærbø kirke var på besøk 
i etiopa for å se på prosjektet til gabriel og sigmund lende.

HJERNEOPERASJON: gruppen fra norge fikk være tilskuere under en operasjon av en fire måneder gammel jente med vannhode.

NÆRBØ-LEGE: gabriel lende har bodd i addis abeba og arbeidet som lege ved et sykehus der i et 
par år.

  

BRAINCARE ETIOPIA

Gabriel Lende fra Nærbø bygger 
opp et nevrokirurgisk tilbud ved et 
sykehus eid av en koreansk menig-
het i Addis Abeba i Etiopia. 

Far til Gabriel, Sigmund Lende, 
har bidratt med å få i gang en 
skadestue og et ortopedisk tilbud 
ved det samme sykehuset.  

Lokalmiljøet på Nærbø har enga-
sjert seg i prosjektet til Lende-lege-
ne og stiftelsen Braincare Etiopia 
er stiftet for å samle inn penger til 
formålet. 

Det er dannet en komité som ar-
rangerer bygdekvelder i Nærbø 
kirke til inntekt for Braincare 
Etiopia. I denne komitéen er blant 
andre Bjørn Risa engasjert.  
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Vi har også jobbet med strategisk 
rekruttering og fått på plass flere part-
nerskapsavtaler med ungdomsskoler i 
regionen.  I 2009 ønsker vi å utvide til 
Region Nord og Sør.

I Risa-konsernet handler det om 
mennesker og den kunnskap de utøver 
hver eneste dag. Konsernets satsing på 
kompetanseheving skal gi den enkelte 
bedrift et stort konkurransefortrinn i 
det å sikre god utvikling innen fag og 
ledelse. 

Bente Kate Aase                Torill Sigurdsen
Opplæringsleder              Personaldirektør

n I løpet av året har RisaSkolen hatt 
hele 600 kursdeltakere inne på ulike 
kurs. Kursene har omfattet alt fra før-
stehjelp og kontraktforståelse til rørleg-
ging og nivellering. Mange av kursene 
er lovpålagt, mens andre er Risa-pålagt, 
der avklaring av kundens forventninger 
har vært et av fokusområdene. Formålet 
med den omfattende kursvirksomheten 
er naturlig nok å høyne kvaliteten på 
det arbeidet vi utfører til daglig, hvor 
økt kompetanse skal trygge vår evne til 
å gjøre jobben riktig første gang. 

For å sikre oss at kursene holder det 
nivået som forventes, blir hvert enkelt 
kurs evaluert av kursdeltakerne. Dette 
er tilbakemelding som er viktig for at vi 
skal kunne sikre optimale læringsvilkår. 

Så langt er tilbakemeldingene veldig po-
sitive.

RisaSkolen har også startet med ”til-
rettelagt utdanning for voksne”. Dette er 
et program for de som ikke har fagbrev 
eller har fullført videregående skole.

Personalavdelingen i konsernet har 
gjennomført kompetansekartlegging av 
ca. 50 ledere, og lederutvikling er et av 
de store prosjektene vi har hatt gående 
i 2008. Vi vil i løpet av 2009 tilrette-
legge for kurs/program som bidrar til å 
nå de målene som er nedfelt i konser-
nets strategiplan. Som ett ledd i kompe-
tansehevingen har vi også innledet tett 
samarbeid med flere av våre leverandø-
rer og skoler i regionen, f.eks. Stavanger 
Offshore Tekniske Skole. 

På rett kurs med 
RisaSkolen

Risa Eiendom & Invest

  

Eiendommer

Nærlandparken AS  Nærlandparken, et av Jærens mest  

    spennende utbyggingsprosjekt 

Nærland Gjestegard AS  Kurs- og konferansehotell

Skurve AS  Næringsområde i Gjesdal Nærings- 
    park 

Risabygget AS   8500 m² stort konsernbygg

Gartnerveien 1, Egersund Industritomt

Åsedalen Boligpark AS Næringspark 

Buøy Invest AS   ”Gamle” Rosenberg med nærings- 
    bygg, industrilokaler og kontor

Risa Vei AS   Industribygg

Jærbetongbygget AS Industriområde

Oltedal    Næringsområde sentralt plassert i  
    Oltedal 

Rødland Hyttefelt   Hyttetomter

Heleide selskaper Deleide selskaper
Nærlandparken AS 

Nærland Gjestegard AS 

Skurve AS 

Risabygget AS 

Gartnerveien 1, Egersund 

Risa Vei AS 

Jærbetongbygget AS 

Hansenbygget AS 

Vigre Eiendom AS 

Bit Reklame AS - 50% 

SJT AS - 50% 

Rogaland Vekst AS - 25% 

Åsedalen Boligpark - 25% 

Buøy Invest AS - 18% 

Stasjonen Utbygging - 33% 

www.rei.no

bjørn risa, torill sigurdsen og rektor olav silde ved stavanger offshore tekniske skole har inngått 
partnerskapsavtale. 

Kompetanseheving og oppstart av lederutvikling har vært et stort sats-
ningsområde i 2008.
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– Står du i stormen, vil du lykkes. 
Hos oss i Risa-konsernet og i REI skaper 
motvinden bare mer entusiasme enn det 
motsatte. Det gjelder å være årvåken og 
følge nøye med i det som skjer. Samtidig 
er det viktig å være optimist og heller se 
mulighetene enn problemene.

og se utviklingen an. 
Direktøren tenker seg om. Intervjuet 

går over i en ny fase. Økonomisk utvik-
ling har definitivt en konkret, bransje-
messig side. Samtidig handler det om 
grunnleggende menneskelige egenska-
per. Psykologi. Ideologi.

– Problemene er globale og berører 
alle. Det er visst ingen av oss som men-
talt klarer å ta inn over seg at det både 
går opp- og nedover, selv om vi vet at 
motgangen før eller senere vil komme. 
Det dreier seg vel om en blanding av 

overoptimisme, en altfor kort kollektiv 
hukommelse og ikke så rent lite grådig-
het, selv om vi i entreprenørbransjen 
nok ikke er blant de verste. Årsaken er 
kanskje først og fremst at vi har bak oss 
en periode hvor graden av økonomisk 
regulering internasjonalt har vært for li-
ten, og da primært i USA, sier Roland.

Entusiasme
Ny, kort pause, og vi vender tilbake til 
det helt nære, Jæren, og ikke minst den 
friske vinden. 

teriserer som den mest alvorlige ned-
gangsperioden på mange, mange år. 

– Hos oss handler det foreløpig om å 
endre noe på fokus. Nå konsentrerer vi 
oss om den daglige driften og det som 
ligger nært i tid. Det betyr ikke at alle 
investerings- og utbyggingsplaner leg-
ges på is. Det er snarere snakk om et 
temposkifte og noen nødvendige juste-
ringer. I og med at vi ikke er tungt inne i 
for eksempel store boligprosjekt som er 
helt avhengige av salg og investerings-
evne, har vi anledning til å sitte litt stille 

n Det er kanskje spesielt tungt i entre-
prenørbransjen? Men nei, administre-
rende direktør Arne Roland i REI, Risa 
Eiendom og Invest, tar det hele med 
kontrollert ro. Og som siviløkonom 
med spesialisering innen prosjektsty-
ring, bør holdningen han inntar ha en 
viss tyngde.

– Joda, det er åpenbart andre tider. 
Bankenes lyst til å kaste seg ut i nye pro-
sjekter er mindre og kravene til egen-
kapital definitivt større. I klartekst betyr 
det høyere renter og mindre lønnsom-

het. Men det har blåst kraftig på Jæren 
og andre steder også tidligere. Nå hand-
ler det om å være blant dem som er i 
best stand til å omprioritere på grunnlag 
av de nye tidene.
 
Ingen panikk
Det er altså ingen panikk å spore hos 
REI-direktøren. Han har tydeligvis tenkt 
gjennom tingenes tilstand. Det skulle da 
også bare mangle. Risa-konsernet, med 
alle dets datterselskap, vil ikke akkurat 
være uberørt av det som mange karak-

årvåkenhet og optimisme
finanskrise. delvis byggestopp. Permitteringsvarsel. stadig mørkere dager. det er ikke bare lett å være menneske 
høsten 2008.

INTERNASJONALE DØNNINGER: arne roland i reI er både rolig og entusiastisk.
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finnes faktisk det også. Nærmest vegg i 
vegg med steinhuset ligger nemlig Stefa-
nuskyrkja, med akustikk som kan kon-
kurrere med det meste.

Lydteknikeren
Men tilbake til lydteknikeren selv, Ei-
rik Bekkeheien. Mannen er 30, kom-
mer fra Pollestad, og bor faktisk selv i 
parken, i et av privathusene som ligger 
på veien ned mot stranden. Han har 
alltid vært fascinert av lyd, helt fra han 
oppdaget farens LP-er med Roy Orbi-
son og søsterens cd-er med gode gamle 
Springsteen.

– Ja, det måtte bare bli musikk for 
meg. Jeg ble bitt av basillen ganske tid-
lig og har samlet utstyr fra jeg var 14. 
Det handler vel egentlig om å finne den 
perfekte lyden. For selv om alt det tek-
niske kan være på plass, er det mye som 
gjenstår. God lyd er et resultat av en hel 
kjede. Teknikk, akustikk, erfaring. Og 
selvsagt musikere som har noe å for-
midle. 

Bekkeheien har allerede rukket å eta-
blere seg i det lokale musikkmiljøet, og 
har samarbeidet med musikere, kor og 
band innenfor mange sjangere. Ett av 
bandene er lokale Helldorado. 

– Vi er helt i sluttfasen av bandets 
tredje utgivelse. Dette blir bare bra, ja, 
kanskje selve gjennombruddet for det 
lovende bandet. Lydtekniker Bekke-
heien er engasjert. Dette brenner han 
for. Og om noen skulle lure; mannen i 
steinhuset kan sitt fag. En av produk-
sjonene, en jazzutgivelse med Karianne 
Arntsen Band, brukes som referanse-
album for fagtidsskriftet Lyd og Bilde. 
Skal et lydanlegg i hundretusenkroners-
klassen virkelig testes, er det med andre 
ord lyd fra Bekk Studio som strømmer 
ut fra høyttalerne.

Julelyd
Det er sent i november. En lav vintersol 

strømmer inn i det lyse studioet i Nær-
landparken. Først skal Rita Eriksen hol-
de julekonsert i Stefanuskyrkja like ved. 
To uker senere er det Nordic Tenors sin 
tur. Så nærmer det seg virkelig jul. 

Før vi kom, har vi gitt lydtekni-
ker Bekkeheien en utfordring. Hvilke 
julecd-er litt utenfor allfarvei kan en 
ekte lydmann anbefale? Utfordringen er 
tatt på strak arm, og her er listen; Brian 
Setzer Orchestra; Dig That Crazy Chris-
tmas, Paal Flaata; Christmas Island, 
Chris Isaak; Christmas og Elvis Presley; 
Christmas Album. 

Dermed skulle julemusikken være på 
plass. Så får framtiden vise hvem som 
etablerer seg i den spennende Nærland-
parken sammen med Eirik Bekkeheien 
og Bekk Studio. Her er alle muligheter 
åpne.

steinhuset og Nærland Gjestegard, som 
velvillig serverer både mat, drikke og 
overnatting på høyt nivå. Trenger de 
inspirasjon, frisk luft og vind som kan 
gi et og annet kreativt løft, finner de 
mer enn nok å ta av på stranden bare 
fem minutter unna. Og trenger de et 
eget konsertlokale, med muligheter for 
liveinnspillinger og plass til et helt kor, 

n Nå fylles det av lyd. Godlyd. Og lyden 
sørger lydtekniker Eirik Bekkeheien for. 
Han har allerede vært her i halvtannet 
år, og er i ferd med på bygge opp ett av 
distriktets aller mest spennende lydstu-
dio. Mye av årsaken er ham selv. God 
lyd skapes nemlig først og fremst gjen-
nom erfaring og kompetanse. I tillegg 
har han samlet ikke så rent lite utstyr 

opp gjennom årene. For her er nemlig 
det meste, alt fra flygel og ulike key-
boards til mikrofoner av alle slag.

Ikke minst er beliggenheten viktig. 
Med å være en del av Nærlandparken 
kan  Bekk Studio tilby ulike musikere 
og band helt enestående muligheter. 
Trenger de et bedre måltid, tar det rundt 
30 sekunder å krysse plassen mellom 

Lyd i stein
sentralt i nærlandparken, ett av reI-konsernets mest spennende utbyggingsprosjekt, finner vi det som på folke-
munne ofte kalles steinhuset. Huset har en spesiell historie, og har fungert både som lukket psykiatrisk avdeling, 
sølvsmie og atelier.

GODLYD: et blüthner-flygel fra 1927 og lydtekniker eirik bekkeheien, bekk studio. slikt blir det fort godlyd av. BEKK STUDIO: Har du innspillingsplaner? eirik bekkeheien sitter klar. 
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da er det godt å ha bredde i produktut-
valget. Nå i høst har for eksempel etter-
spørselen etter betongpeler gått noe ned 
og vi kommer nok ut med et middels 
resultat i forhold til dette produktet året 
sett under ett. Leveransen av 36 m³ San-
daband til Elfenbenskysten er imidlertid 
veldig spennende. Går alt etter planen, 
vil vi få bestilling på ytterligere 70 m³. 
Produktet, som er en spesialmørtel til 
injeksjon i oljebrønner, står på øverste 
hylle hos oss og gir stor uttelling tross 
forholdsvis små kvanta.

Til slutt vil jeg takke alle de gode 
kundene våre for godt samarbeid i 
2008. Også en stor takk til alle ansatte 
som hver og en har bidratt til å gi oss så 
mange fornøyde kunder. 

Vi ser fram til nye, hyggelige utfor-
dringer i 2009. En riktig god jul til alle.

Tor Magne Kvia 

n Den siste investeringen dette 
året ble GPS-styring av blandebi-
lene våre. Det betyr at vi til enhver 
tid vet hvor hver enkel bil er og 
hvor lang tid det tar før den er 
tilbake til basen og klar for nytt 
oppdrag. På denne måten er vi i 
stand til å yte alle kundene våre 
enda bedre service.

Økt bemanning i ekspedisjo-
nen fører til det samme. Effektiv 

logistikk med levering av betong på rett 
sted til rett tid er i det hele tatt en svært 
viktig suksessfaktor for oss. Med en bil-
park som i dag består av hele 23 blan-
debiler og 2 pumpebiler er ikke dette en 
selvfølge. Når vi nå satser enda mer på 
dette området, gjør vi det fordi vi vet at 
forutsigbarhet er noe kundene våre vir-
kelig setter stor pris på.

Problemløsning og betongkontroll 
er også to vesentlige områder som fører 
til fornøyde kunder. Det er ikke minst 
viktig at vi kan foreta kontrollene ute 

på byggeplass. Dette gjør at vi til enhver 
tid kan gi kunden nødvendig doku-
mentasjon. At vi som betongkontrollør 
er godkjent i klasse H1, er heller ingen 
ulempe.

2008 er et år fullt av rekorder. Om-
trent hver måned har vi klart å levere 
mer betong enn noensinne. I tillegg har 
Recon lømur slått fantastisk godt an og 
Deltabloc, midtdelerne våre som skal 
sikre både trafikk og ulike former for 
veiarbeid, har innfridd i det markedet 
vi satser på. Bubbledeck har også fått 
innpass i markedet, og vi er svært godt 
fornøyd med å ha levert to bruer basert 
på dette produktet til Etne kommune. 
At kunden også er strålende fornøyd, 
gjør at dette er et produkt vi virkelig vil 
satse videre på i 2009. 

For oss er produktutvikling svært 
viktig, og vi tror at dette arbeidet er noe 
vi vil høste mye av i årene som kom-
mer. Erfaringsmessig ser vi at de ulike 
produktene svinger noe i etterspørsel og 

n For å nå langt nok opp i fjellsiden og 
sikre rasutsatt fjell med sprøytebetong, 
ble en noe utradisjonell metode tatt i 
bruk. Før alle fjellmassene ble tatt ut 
og fraktet bort, ble de underveis brukt 
nærmest som en lasterampe for sprøy-
teriggen og de mange betongbilene fra 
Jærbetong AS som sørget for at betong 
hele tiden var tilgjengelig. Når så beton-
gen var på plass øverst i fjellet, ble enda 
mer masse fjernet, og en sprøytet på 
mer betong lenger nede. På denne må-
ten kom en til med betong på hele den 
omfattende fjellsiden.

Stuntet var et skikkelig samarbeids-
prosjekt. Da geologen gav formann og 
prosjektleder Kato Skrettingland i Risa 
AS oppdraget med å sikre fjellet, gikk 
det ikke lenge før planen var på plass. 
Løsningen ble å leie inn sprøyterigg fra 
Kristiansand-firmaet Snemyr og Limm 
Betongpumping AS og samtidig sette 
Jærbetong på saken. 

Resultatet ble et godt samarbeid, en 
trygg vei og gode erfaringer som det er 
vel verdt å ta med seg videre.

stunt i giljajuvet
alt foregikk selvsagt i trygge former, men i begynnelsen av oktober ble det utført det som med en viss dekning kan 
kalles et skikkelig stunt i giljajuvet. 

et skikkelig stunt i giljajuvet.

jærbetong as sørger for nødvendig påfyll.

gPs for enda bedre service.

fra monteringen av bubbledeck til skjold bru i etne kommune. foto: Håkon Hustveit.



n Morten Sundvor, betongkontrollør 
hos Jærbetong AS, er også en harmonisk 
og rolig mann, til tross for at både han 
og bedriften han representerer det siste 
året har vært involvert i hektisk kirke-
bygging. Underveis har han samarbei-
det tett med byggeleder Stig Johnsen fra 
Kruse Smith AS og Kristin Eikemo, som 
er leder av avdelingen for betongteknikk 
samme sted. Kruse Smith på sin side er 
betongentreprenør for Frøyland og Or-
stad kyrkjelyd, som er byggherre for det 
flotte byggverket som allerede har ruk-
ket å bli et landemerke i området.

Samarbeid og kompetanse
– I et så krevende prosjekt som dette er 
vi helt avhengige av et spesielt godt sam-
arbeid, slår Eikemo fast, for når selve 
støpearbeidet skal gjennomføres, må alt 
være på plass. Og den gode dialogen vi 
har hatt med Jærbetong har ført til et 
flott sluttresultat. Akkurat det er ingen 
selvfølge. Denne formen for støpearbeid 
krever kompetanse.

– Vi har brukt selvkomprimerende 
betong, såkalt SKB, supplerer Sundvor. 

– Det er en form for betong som flyter 
ut selv, uten vibrering. Metoden medfø-
rer nok noe mindre arbeid under selve 
støpingen, men krever en forskaling 
som er både tettere og litt kraftigere enn 
normalt. Denne metoden er mye brukt 
i forbindelse med vegger som har mye 
armering. Den er også spesielt anvende-
lig på tynne vegger og i forbindelse med 
utsmykninger, som her. Betongen fyller 
selv de minste hulrom slik at detaljrik-
dommen blir mye større enn normalt. 

– Ja, bare se de hårfine linjene, sier 
byggeleder Johnsen. Han viser oss de 
lekreste detaljer. Til og med blodårene 
i vingene på en av de mange øyenstik-
kerne trer klart og tydelig fram.

En kunstner og hans paradis
Bak den flotte veggen står det selvsagt 
en kunstner. Navnet er Tor Lindrupsen, 
billedkunstner født i Kristiansand, men 
med boligadresse Kråkerøy i Østfold. 

Han har satt varige og vakre spor etter 
seg over hele landet. I tillegg til andre 
kirkeoppdrag, for eksempel utsmykkin-
gen av Hjelmeland og Tjensvoll kirke 
her i Rogaland, har han dekorert både 
skoler, sykehjem og til og med rundkjø-
ringer. Han har også holdt mange sepa-
ratutstillinger.

 På Orstad er det altså Adam og Eva 
det handler om. Helt konkret er det sce-
nen fra 1. Mosebok 2, 20 vi møter, hvor 
Adam utfører oppdraget fra Gud med å 
gi navn til alt levende. Overført til det 
å være menneske kan kanskje scenen 
først og fremst knyttes til trygghet og 
det å sette navn på og bli kjent med det 
som omgir oss. Dermed peker utsmyk-
ningen på hvor viktig språket er, og det 
å systematisere, ordne og forstå livet og 
virkeligheten. Akkurat det er jo ikke så 
dumt i en kirke, hvor det jo nettopp 
handler om å samles for å forstå verden 
og hva det innebærer å være menneske.

Lindrupsens valg av kjente og kjære 
dyr har nettopp noe med dette å gjøre. I 
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ringsplassen og ender opp ved alteret. 
Underveis møter en både enkeltblad og 
bladverk fra paradistrærne og den kjen-
te teksten i Korinterbrevet om den alltid 
like viktige kjærligheten.

Både ledelinjen og foajéveggen er 
støpt i betong, og valget av nettopp be-
tong er det arkitekten og kirkens egen 
utsmykkingskomité som står bak. Alle 
parter puster egentlig lettet ut nå når 
sluttresultatet er blitt så flott som det er 
blitt. For med betong har en kun den 
ene sjansen. Arbeidet ble ikke noe let-

tere av at støpingen foregikk utendørs 
og i kuldegrader. Det hele ble altså en 
suksess, takket være den gode dialogen 
mellom de ulike partene og Jærbetongs 
betongkompetanse. Og hvem vet om 
ikke også guddommelige krefter har 
vært inne i bildet akkurat denne gan-
gen.
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Paradis på Orstad
med god hjelp av jærbetong as er nå selveste paradishagen etablert på orstad. for den nye, flotte foajeveggen i 
frøyland og orstad kirke levner ingen tvil. Her handler det om adam og  eva som sammen med alle paradisets dyr 
lever i fullkommen harmoni. ja, både mennesker og dyr ser ut til å være preget av stor ro.

stedet for å framstille det fjerne og ekso-
tiske, møter vi hakkespett og svale, rev 
og ekorn, alle dyr som hører hjemme i 
vår egen fauna. I tillegg er både lammet 
og fisken med, begge deler helt sentrale 
Kristussymbol. Og i bakgrunnen lurer 
paradisslangen og kaoskreftene.

Den nye kirken skal ha universell 
utforming. Dermed er den blant annet 
utstyrt med en ledelinje som skal kunne 
lede blinde og svaksynte inn og ut av 
bygningen. Linjen, som består av be-
tongheller med relieff, starter på parke-

Paradisdetaljer.Paradisets skapninger i en tidlig fase. foto: tor lindrupsen

MENINGSFULLT SAMARBEID: fra venstre; morten sundvor fra jærbetong as, stig johnsen og kristin eikemo, begge fra kruse smith as.



2 2 r o n g a r e n  n r .  3 3  –  d e s .  2 0 0 8  –  1 3 .  å r g a n g 2 3r o n g a r e n  n r .  3 3  –  d e s .  2 0 0 8  –  1 3 .  å r g a n g

Scheie er med andre ord opptatt av 
biler. Og båter. Og fart. Alt innenfor 
forsvarlige grenser selvsagt. Nå gjelder 
det å få fart på produktene til Jærbetong 
AS. Så langt har de ulike produktene 
mer eller mindre solgt seg selv. Nå skal 
de markedsføres i langt større grad slik 
at enda flere kunder forstår at det pro-
duseres kvalitetsvarer hos Jærbetong på 
Njølstad rett utenfor Nærbø. Akkurat 
det burde ikke være så vanskelig.

n Vi snakker om Jærbetong AS sitt 
DeltaBloc-system for trafikk- og veisik-
ring, eller midtdelere som de også kal-
les. Systemet består av både permanente 
og midlertidige betongblokker som er 
gjennomgående armert og solid koblet 
sammen slik at de danner en sammen-
hengende betongvegg som tåler det 
meste. 

Klare konkurransefortrinn
De permanente er noe tyngre og høy-
ere enn de midlertidige og brukes først 
og fremst for å skille de ulike kjøreret-
ningene på veier med stor trafikk og 
høy fart. De midlertidige brukes for ek-
sempel i forbindelse med vei- og byg-
gearbeid. Det store konkurransefortrin-
net med Jærbetongs DeltaBloc-system 
er at blokkene er konstruert slik at de 
kan brukes igjen og igjen uten at de tar 

skade av det. En annen klar fordel er at 
de gir mindre etter for ytre påvirkning 
enn andre veidelere. Hvis et kjøretøy 
kolliderer med Jærbetongs midtdelere 
i 60 km/t, vil de flytte seg en halv me-
ter. Konkurrerende blokker vil flytte seg 
over dobbelt så langt. Skal disse blok-
kene gi like lite etter, må farten settes 
ned til rundt 40 km/t. Med Jærbetong 
sine blokker kan altså fartsgrensen opp-
rettholdes, selv om det foregår et omfat-
tende byggearbeid rett i nærheten.

– Ja, midtdelerne våre er svært lo-
vende, ikke minst med tanke på det 
som skjer framover, slår  HMS- og kva-
litetssjef Sven Gusevik fast. 

– For om ikke lenge kommer Veg-
vesenet med en ny revisjon av ”Rekk-
verksnormalen”, et regelverk med over-
sikt over hvilke krav som skal stilles til 
midtdelere, og her er det kun sammen-

koblede blokker a la DeltaBloc-systemet 
som vil bli godkjent. Det betyr et svært 
stort marked, spesielt hvis de som har 
ansvaret for det følger opp alle anleggs- 
og byggeplasser som i dag kanskje ikke 
er godt nok sikret. Det er jo også mu-
lig at problemene i byggebransjen gjør 
at det settes i gang store offentlige byg-
geprosjekt, for eksempel veiprosjekt. Da 
vil DeltaBlocene våre være svært aktu-
elle å bruke.

ove scheie; salg og marked
Vi står trygt og godt plassert på rette 
siden av de solide midtdelerne i Het-
landsbakken på Bryne. Dermed kan 
trafikken være så tett den vil. Med oss 
er også Jærbetongs Ove Scheie, rela-
tivt nyansatt og med ansvar for salg og 
marked. Han smiler. Akkurat det kan vi 
godt forstå når han skal markedsføre et 
produkt som er ganske enkelt genialt.

Nå skal Scheie selvsagt også sørge for 
at markedet kjenner alle de andre pro-
duktene til Jærbetong, for eksempel de 
anvendelige løsteinene som nå tilbys i 
enda flere varianter, men midtdelerne er 
også han opptatt av, for akkurat vei, tra-
fikk og logistikk har han et nært forhold 
til. Han er tidligere leder av Lye Taxi, og 
har dermed 22 års erfaring fra en bran-
sje som har gitt ham verdifull erfaring 
innenfor det meste. Nå er tiden inne for 
å prøve noe nytt.

– Jeg trives kjempegodt allerede, selv 
om de 2 første månedene har vært trav-
le. Målet er å gjøre seg kjent med de an-
satte, kulturen og produktene så raskt 
som mulig. Og så har jeg jo fått kjørt 
en betongbil eller to. Akkurat det har jo 
vært et høydepunkt.

ganske enkelt genialt! Når et produkt er både billigere, bedre og til og med enda mer slitesterkt enn det konkurrentene kan stille opp 
med, ja, da må det være lov å bruke store ord. og når det i tillegg finnes et stadig voksende marked for nettopp 
dette produktet, kan det vel ikke bli så mye bedre.

ove scheie, nyansatt med ansvar for salg og 
marked i jærbetong as.

jærbetongs midtdelere er solide saker: 
Her deles salgs- og markedsansvarlig Ove 

scheie (til venstre) og Hms- og kvalitetssjef 
sven gusevik.

    

Jærbetong AS utvider stadig bilparken 
og disponerer nå også Norges mest 
avanserte pumpebil. For den teknisk 
interesserte er vidunderet en Mercedes 
Actros 3244B 8x4 med en Putzmeister 
M36-4.

Ny bil i  
bilparken



ADM. DIREKTØR  Bjørn Risa:
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høyt fokus på verneutstyr, risikovur-
dering, sikker-jobb-analyse og innrap-
portering av uønskete hendelser. Antall 
rapporter om uønskete hendelser har 
økt fra 500 til 1.000 det siste året. 

– Selv om det ikke blir noen måne-
delig HMS-artikkel i 2009, ruller HMS 
24:7 videre for full styrke. I løpet av året 
som kommer har vi helt sikkert noen 
overraskelser på lur, understreker Guro 
Fykse.  

n Den store HMS-kam-
panjen i Risa AS har 
pågått siden startskud-
det 24. januar, klokken 
07.00. De ansatte har 
fått stadige påminnelser 
om hvor verdifulle de er 
både på arbeidsplassen 
og i hjemmet. HMSK-sjef 
i Risa AS, Guro Fykse, er 
godt fornøyd med kam-
panjen, både på grunn 
av holdningene som det 
høye fokuset på sikkerhet 
har vært med å skape og 
de målbare resultatene. 

– Forhåpentligvis har 
kampanjen vært med 
å skape høy bevissthet 
rundt HMS i organisa-
sjonen. Skadestatistik-
ken går generelt nedover 
og vi er inne i en positiv 
trend. Derfor vil fokuset 
på HMS 24:7 fortsette i 
2009. Faktisk er det be-
sluttet at kampanjen fra 
og med neste år også skal 
gjøres gjeldende for de 
andre selskapene i kon-
sernet. Det er veldig gle-
delig, kommenterer Guro 
Fykse. 

Synlig i det daglige
HMS 24:7 er blitt gjort synlig for de an-
satte på flere måter dette første året. Det 
blir gjennomført vernerunder ved hver 
anleggsplass hver 14. dag. Det betyr at 
det blir foretatt mellom 50 og 60 verne-
runder i måneden. 

– Det blir gjort av verneombudet og 
formennene. Noen ganger er også Bjørn 
Risa og andre fra ledelsen med. På disse 
rundene blir det fanget opp mulige for-
bedringer i HMS-arbeidet. Et annet syn-
lig element er «skadekalenderen» som 

ruller og går på skjermene rundt om i 
selskapets avdelinger. Der blir hver dag 
med fraværsskade markert med rødt. 
Mindre alvorlige skader blir markert 
med gult. Grønt er helt skadefri. Det 
har vært flere måneder uten noen røde 
dager, forteller Guro Fykse. 

Doblet innrapportering
Av andre tiltak som er innført som et 
ledd i kampanjen, kan vi nevne HMS-
håndboken. Det har dessuten vært et 

setningsrekord også for inneværende 
år. Vi har fått 114 nye medarbeidere 
og ønsker dem velkommen inn i Risa-
familien. Vi har rekordhøy ordrereserve 
i skrivende stund og ser at vi vil få nok 
et travelt år i 2009. Dermed vil vi også 
neste år ha behov for både innleide 
maskiner, biler og folk. 

Jeg er utrolig stolt over å ha vært med 
på å skape en enda større arbeidsplass 
med mange nye, flotte medarbeidere og 
rekordstor aktivitet nå ved utgangen av 
60-årsjubileet. 

Ønsker alle en velfortjent juleferie. 
Bruk høytiden godt og ta godt vare på 
familie og venner.

Bjørn Risa

n Vi er alle kremmere på hvert 
vårt felt, og det å være en god 
kremmer er å stadig være på jakt 
etter smarte og lønnsomme løs-
ninger både for kunden og oss 
selv. I tillegg oppnår vi en sunn og 
god kremmerkultur når hver en-
kelt ser betydningen av sin egen 
innsats i forhold til totalbildet. 

Det har aldri vært så viktig å 
være en god kremmer som akku-

rat nå. Er vi best på drift og kostnader, 
er jeg overbevist om at vi vil være i stand 
til å plukke jobbene ute i markedet, selv 
om konkurransen er forventet å bli tøf-
fere. En av de gode konkurrentene våre 
har for øvrig nettopp investert i nybygg, 
slik som oss. Gratulerer til T Stangeland 
med nytt, flott bygg på Soma! 

For med den store veksten som har 
vært, tror jeg vi må innse at toppen er 
nådd. Dermed blir en av våre viktigste 
oppgaver framover å sikre og trygge alle 

ansatte for framtiden. Noen av suksess-
kriteriene ligger i god planlegging og 
leveranse av god kvalitet. Vi skal ikke 
jobbe raskere, men smartere. Vi skal 
ikke ha lengre dager, men jobbe med 
større effektivitet. 

Å være en god kremmer betyr at vi 
tar vare på utstyret og er opptatt av å 
stadig forbedre måten vi jobber på. Jeg 
ønsker likevel å se mange anleggsspa-
der og grafser ”uten lakk” og ”bein kant 
nede”. For å ta vare på redskapene be-
tyr også å utnytte dem fullt ut slik at de 
ikke byttes ut før det er nødvendig.

Jeg er stolt av at vi har en av Norges 
flotteste maskinparker, noe jeg håper vi 
virkelig kan høste av de neste 2 årene. 
Den moderne maskinparken, sammen 
med et sterkt fokus på vedlikehold, gjør 
at investeringene våre kan holdes på et 
minimum. 

Det har nok en gang vært et rekordår 
for Risa, for mye tyder på at det blir om-

Kremmerånd fortsetter Hms 24:7
risa as sin Hms-kampanje fortsetter med full styrke inn i 2009. det høye fokuset på Hms i året som gikk har gitt 
positive resultater. 

HELE KONSERNET: fra neste år skal kampanjen Hms 24:7 sette fokus på helse, miljø og sikkerhet i hele risa-konsernet.
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n Kontrakten om fjellsikring langs  
Sirdalsvatnet har en verdi på 2,3 mil-
lioner kroner og er den første enkeltstå-
ende kontrakten som Risa AS har tatt på 
seg innenfor dette feltet. 

Avdelingsleder i Risa AS i Sirdal, 
Mads Hompland, synes arbeidet med å 
sikre veien mot ras er både spennende 
og meningsfull. 

– Det har vært alvorlige ulykker nett-
opp på grunn av ras langs denne vei-
strekningen tidligere. De to tunnelene 
som er bygget har gjort veistrekningen 
mye sikrere, men fremdeles er det ofte 
mindre ras og steinsprang. Det er høyt 
fokus på dette med rasfare i hele landet 
nå. Vi synes det er flott at Statens Veg-
vesen satser på å øke sikkerheten langs 
veiene, kommenterer Mads Hompland. 

Kostnadene ved dette prosjektet blir 
delt mellom Statens Vegvesen og Sirdal 
kommune. Tiltaket omfatter to inn-
grep.

– Det blir satt opp et 35 meter langt 
gjerde oppe i fjellsiden. Dette skal fange 

opp is og stein som raser ned fjellsi-
den. Dette blir gjort langs et strekk med 
glatt fjell som er spesielt utsatt for is- 
dannelse. Litt lenger sør skal vi utvide 
veien med tre meter, og dessuten spren-
ge ut en 1,5 til 3 meter brei grøft langs 
veien. I denne grøfta vil stein som raser 
ned stanse opp i stedet for å havne i vei-
banen, forteller Mads Hompland. 

luftig jobb
Det krevende arbeidet med å sette opp 
et fanggjerde mot fallende stein og is 
startet i midten av oktober. Denne de-
len av kontrakten blir utført av Kristian-
sands-firmaet Fjellrenovering AS, som 
er underentreprenør. Ett av kriteriene 
for å få jobb som «fjellrenovatør» er å 
ikke ha høydeskrekk. 

– Vi bruker alltid to sikringstau og 
bolter alle liner godt fast. Generelt så er 
det utstyret vi bruker mye grovere enn 
det utstyret som blir brukt innen fritids-
klatring, forteller bas i Fjellrenovering 
AS, Anders Homme. 
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Jobben med å montere det 35 meter 
lange gjerdet rundt 40 meter over veiba-
nen vil vare omtrent fram til jul. Under-
entreprenøren har vært tre, fire mann 
gjennom hele anleggsperioden.

– Det første vi gjorde var å rappellere 
oss ned fra toppen av fjellsiden på jakt 
etter løse steiner som kunne ha falt i ho-
det på oss underveis i arbeidet. Deretter 
satte vi opp et gjerde like over veibanen, 
med tanke på steiner som kan falle ned 
på biler og folk mens vi jobber med ho-
vedgjerdet. I denne jobben nytter det 
ikke å ha dårlig tid, presiserer Anders 
Homme. 

Hovedgjerdet som blir montert opp 
er, ikke helt unaturlig, av østerrisk fa-
brikat og kan ta imot flere hundre kilo 
tunge steiner som kommer rasende i 90 
kilometer i timen. 

Tar knekken på flaskehals
Fjellsikringsarbeidet som bilistene kom-
mer til å merke mest til, er veiutvidelsen 
og fanggrøften som skal bli sprengt ut 

noen hundre meter lenger borte. Strek-
ningen som skal bli utbedret er på 250 
meter. 

– Dette arbeidet vil starte opp i de-
sember. Partiet er det smaleste som er 
igjen av veien langs Sirdalsvatnet. Her 
er det i dag en flaskehals som gjør at 
trafikken til tider går veldig tregt når 
store kjøretøy møter hverandre, fortel-
ler Mads Hompland. 

For å få boret og sprengt ut den opptil 
ti meter høye skjæringen som går langs 
veien i dag, må Risa AS bruke boreut-
styr montert på gravemaskin. 6.000 ku-
bikk fast stein skal vekk. Dette arbeidet 
vil medføre perioder med stengt vei. 

Byggeleder i Statens Vegvesen, Fred 
Jonny Wikøren, ser fram til at riksvei 42 
skal bli sikrere enn den er i dag. 

– Dette er absolutt en av de mest 
rasfarlige veistrekningene i Vest-Agder. 
Nå blir den i alle fall en god del mindre 
utsatt, slår byggelederen i Statens Veg-
vesen fast. 
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Rassikring langs Sirdalsvatnet
denne vinteren gjør risa as i sirdal riksvei 42 langs sirdalsvatnet mindre ut-
satt for ras. da nytter det verken for «fjellrenovatørene» eller mads Hompland 
i risa as å ha høydeskrekk. 

RASSIKRING: mads Hompland (t.v.) i risa as sirdal og 
bas anders Homme i fjellrenovering as studerer detaljer 

i fjellsikringsprosjektet langs sirdalsvatnet.

  

Fjellsikringsarbeid er blitt en mer 

prioritert oppgave, som Risa AS skal 

bygge opp egen kompetanse rundt.

Avdelingsleder for veivedlikehold 
i Risa AS, Erlend Aksnes, ønsker å 
satse mye mer på fjellsikring i fram-
tiden. Det er nylig ansatt en person 
med kompetanse på dette i Risa AS.

– Det er mange prosjekt på gang 
innen fjellsikring. I flere av de om-
rådene hvor vi er inne som aktør på 
det generelle veivedlikeholdet, er 
fjellsikring et viktig felt med oppga-
ver som vi ikke har nok kompetanse 
til å utføre selv. Hittil har vi derfor 
måttet bruke underleverandører. Nå 
har vi foreløpig ansatt én person 
som kan dette, men ser for oss å 
knytte til oss flere. Målet må være 
at i framtiden er det folk i Risa-klær 
som henger i sele og utfører fjellsi-
kringsarbeid. Selvsagt vil vi i tillegg 
ha behov for underleverandører i 
årene framover på dette feltet også, 
presiserer Erlend Aksnes. 

Bygger kompetanse  
på fjellsikring

SE OPP!: Avdelingsleder i Risa AS  
Sirdal Mads Hompland, bas i  

fjellrenovering as anders Homme, kon-
trollingeniørsteffen köhler og byggeleder 

i statens Vegvesen fred jonny Wikøren 
følger arbeidet fra veibanen.

RAPPELLERING: det første «fjellrenovatørene» måtte gjøre 
var å fjerne løse steiner fra fjellsiden over der de selv skal 
jobbe. 

VeIVedlIkeHold: VeIVedlIkeHold:
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Risa AS seks fast ansatte. 
– Vi bruker et stort antall kontraktø-

rer, i tillegg til at vi har et nært samar-
beid med anleggsavdelingen til Risa AS 
i Flekkefjord. Det er totalt 36 «brøytero-
der» som alle må kunne brøytes på kort 
varsel, trekker Øyvind Bjelland fram. 

Plukket laks med hendene
På Haugalandet har avdelingen som 
driver med veivedlikehold etablert seg 
på nabotomta til anleggsavdelingen. 
På Husøy har Risa AS satt opp en 960 
kvadratmeter stor «rubbhall» og en stor 
brakkerigg. Om driftslederen i Hauga-
Stord-kontrakten, Tommy Kristoffersen, 
ikke har vasket skilt for hånd ennå, så 
har han og kollegaene i hvert fall pluk-
ket laks med hendene i løpet av de før-
ste tre månedene av kontrakten. 

–Vi fikk et trafikkuhell med en dansk 
lastebilsjåfør som kjørte av veien uten å 
bli særlig skadd. Det var jo litt humor å 
gå omkring og plukke opp alle pakkene 
med laks som lå igjen etter uhellet. Vi 
fikk mye skryt for det, smiler Kristof-
fersen. 

Ellers har de ansatte i veivedlike-
holdsavdelingen i nord allerede prøvd 
seg på tunnelvask, skiltvask og monta-
sje av autovern for å nevne noe.

– Vi fikk jo prøvd oss på et skikkelig 
snøvær i slutten av november. Det gikk 
godt, selv om det alltid vil være noen 
mindre mangler i oppstarten, oppsum-
merer driftslederen i Hauga-Stord-kon-
trakten.

Lengste tunnel i «Risa-land»
Kontrakten i nord er enda lenger enn 
Flekkefjord-kontrakten når det gjelder 
antall kilometer. 970 kilometer vei skal 
de elleve fast ansatte i Hauga-Stord-
kontrakten holde ved like. Det omfatter 
kommunene Fitjar, Stord, Huglo, Bøm-
lo, Sveio, Utsira, Tysvær, Haugesund og 
Karmøy. 

– Vi har nok den lengste tunnelen 
i «Risa-land», nemlig Bømlafjordtun-
nelen som er over åtte kilometer. Det 
byr jo på spesielle utfordringer når det 
gjelder for eksempel tunnelvask, smiler 
Tommy Kristoffersen. 

Med 619 kilometer europavei, riksveier 
og fylkesveier vil det trenges ikke lite 
strøing de neste månedene. 

– Ikke alt dette skal saltes naturlig-
vis. Denne kontrakten omfatter veinet-
tet i Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund 
og Lyngdal, unntatt ett strekk av E 39 
mellom Flekkefjord og Lyngdal. Det er 
utrolig mange veier som går på kryss 
og tvers i dette området. Rassikring vil 
være ett av de innsatsområdene som 
skiller denne kontrakten fra andre ste-
der, kommer det fra Øyvind Bjelland. 

Til å skjøtte det omfattende veinettet 
i Lister, som regionen også er kalt, har 

n Nei da, det er ikke mange skilt som 
blir vasket for hånd, verken i Hauga-
Stord-kontrakten eller i Flekkefjord-
området. Det eneste må være det blå 
navneskiltet i Trolldalen på vei ned til 
Flekkefjord. Driftslederen for kontrak-
ten i Flekkefjord, Øyvind Bjelland, har 
det for travelt med å få unna alt ekstra-
arbeidet i oppstartsfasen til at han kan 
gi de andre skiltene den samme omsor-
gen. Både kontrakten på Sørlandet og 
nord for Boknafjorden hadde samme 
oppstartsdato, nemlig 1. september. 

– Vi er kommet godt i gang med 
selve veivedlikeholdet. Ved basen vår i 

Nulandsvika, gjenstår det ennå litt før 
vi er helt på plass. Vi skal støype ferdig 
vaskeplass til bilene våre, innrede kon-
torene og få på plass strøm og nettverks-
tilkobling. Plassen utenfor skal dessuten 
bli asfaltert, trekker Øyvind Bjelland 
fram. 

Rassikring prioritert område
I den rundt ett mål store hallen som 
er bygget opp på tomta, er 1.000 tonn 
salt på plass for vinteren. Resten av de 
2.700 tonnene som driftslederen går 
vinteren i møte med, ligger plassert ved 
strategiske punkter i kontraktsområdet. 

god start for nye veikontrakter

VeIVedlIkeHold: VeIVedlIkeHold:

mannskapene i de nye veivedlikeholdskontraktene Hauga-stord og flekkefjord har hatt en vellykket start på 
vinteren. før vintersesongen satte inn for alvor, fikk de ansatte blant annet gjort unna skiltvask – både for hånd og 
maskinelt. 

FLEKKEFJORD: driftsleder for veivedlikeholdskontrakten i flekkefjord, Øyvind bjelland, vasker selvsalgt ikke alle skiltene i kontrakten for hånd.

HAUGESUND: de ansatte i risa as nord gjennomførte i høst sin første skiltvask. Her er ole johnny 
tufteland i aksjon utenfor Haugesund.

I SØR: kloss ved e 39, like ved statens Vegvesens veistasjon i flekkefjord i nulandsvika, er den nye 
avdelingen til risa as etablert.

I NORD: På Husøy utenfor Haugesund er det satt 
opp en «rubbhall» på 960 kvadratmeter til å lagre 
saltet som skal ut på veiene i Hauga-Stord-kon-
trakten i løpet av vinteren. (f.v.:) avdelingsleder 
anlegg i Haugesund, gunnar stange, anleggsleder 
jostein milje, bas oscar gaard og avdelingsleder 
veivedlikehold i Risa AS, Erlend Aksnes, oppdate-
rer seg på framdriften ved tomta.
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utstyret levert videre. Jeg har to karer på 
verkstedet som jobber med å rette opp i 
de feilene jeg finner. I noen tilfeller blir 
kjøretøyene levert også til sveising el-
ler lakkering før de ruller ut på veiene 
igjen, viser Egil Høien til. 

her helt uanmeldt og kontrollerer at vi 
har de korrekte rutinene. For å få gjøre 
disse kontrollene selv også i framtiden, 
er vi avhengig av ikke å få noen riper i 
lakken. Derfor er vi kanskje bare stren-
gere enn det andre kunne ha vært. Alt i 
alt er dette likevel en besparelse for sel-
skapene i Risa-konsernet, understreker 
Egil Høien. 

Selv har Høien jobbet med EU-kon-
troll av tunge kjøretøy siden kravet ble 
innført i Norge i 1994. Han tok over 
jobben som teknisk leder i lastebilavde-
lingen ved verkstedet til Risa AS i sep-
tember i år. 

– Jeg går gjennom sjekklistene og 
avdekker feilene. Siden jeg har lang er-
faring, og kjenner disse kjøretøyene, vet 
jeg hvor det er størst sjanse for å finne 
feil. Etter at jeg har gått gjennom alt, blir 

for de ansatte, blir EU-godkjent annet 
hvert år. 

– Disse bilene kommer i tillegg til alt 
det andre. I prinsippet kan vi foreta en 
EU-kontroll på hvilken som helst privat-
bil. Noen av de ansatte bruker oss når vi 
har kapasitet til å ta inn biler utenom, 
viser Egil Høien til. 

Streng mot seg selv
EU-løpet ved verkstedet til Risa AS ble 
godkjent av Biltilsynet til å foreta EU-
kontroller i november 2007. Noen vil 
kanskje hevde at denne ordningen kan 
gå på troverdigheten løs, men det er 
ikke Egil Høien med på.

– Med denne godkjenningen til å 
drive EU-kontroll blir vi en forlenget 
arm for Biltilsynet. Vi foretar kontroller 
på vegne av myndighetene. De kommer 

n Det er ikke få kjøretøy den tekniske 
lederen i lastebilavdelingen ved verk-
stedet til Risa AS har å undersøke gjen-
nom et år. Alle lastebiler og vogner til 
Risa AS, Jærbetong og SJT Renovasjon 
skal hvert år innom til den obligatoriske 
EU-kontrollen. Rundt 150 kjøretøy skal 
gjennom systemet til Egil Høien gjen-
nom et år. I tillegg gjennomfører verk-
stedet en A- og B-kontroll, en selvpålagt 
mindre omfattende sjekk, hvert år. 

– Utstyret får svært hard medfart. 
A- og B-kontrollen er innført for at det 
ikke skal bygge seg opp et vanvittig et-
terslep på vedlikeholdet. Det fører også 
til en større sikkerhet for alle parter. 
Hvert kjøretøy eller vogn er altså innom 
til kontroll tre ganger i året. Jeg har en 
oversikt over alt utstyret og gir beskjed 
til de som koordinerer bilene to måne-
der i forkant av kontrollen. Det ville al-
dri ha fungert om alle sjåførene skulle 
tatt direkte kontakt med meg. Bestilling 
av tid for kontroll må skje via de som 
dirigerer bilene til enhver tid, forteller 
Egil Høien. 

Mindre kjøretøy, som arbeidsbiler 
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FINNER FEIL: teknisk leder i lastebilavdelingen ved verkstedet til risa as, egil Høien, har jobbet med eU-kontroll i 15 år. siden september i år har han ansva-
ret for eU-kontroller ved verkstedet til risa as. 

en ekte eU-tilhenger 
Helt siden eU-kontrollen ble obligatorisk, har egil Høien vært opptatt av å finne feil ved ulike typer kjøretøy.  
I eU-løpet ved verkstedet til risa as går han 150 av konsernets kjøretøy nøye etter i sømmene. 

I SMØREGRAVA: egil Høien har alt nødvendig utstyr, som hydraulisk crossjekk, gravjekk og bremsetes-
ter, i eU-løpet ved verkstedet til risa as. 

MINST: egil Høien har det minste kontoret i hele risa-konsernet.
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Verksted: Verksted:

3 1
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kan bare gi én type tilslag. Dette verket 
vil operere i minste 30 nye år framover. 
Nå kan hver kunde få akkurat den san-
den de ønsker. Alle har sine spesielle 
ønsker når det gjelder tilslag, smiler Ivar 
Vigre. 

Mens det gamle tilslagsverket kunne 
produsere opptil 70 tonn sand i timen, 
kan det nye verket levere rundt 200 
tonn i timen. 

– Logistikken ved dette verket er la-
get for å gi den rette blandingen av na-
turlige og knuste masser satt sammen 
til en idealkurve. Vi er veldig godt for-
nøyde med å kunne ta i bruk dette, slår 
Ivar Vigre fast. 

PUkkaVdelIngen:PUkkaVdelIngen:

Nytt innslag av tilslag 
På baksiden av jærbetong as har det dukket opp et helt nytt innslag i maskinparken til risa as. Her drives nå 
landets mest avanserte tilslagsverk av støypesand. det lengste transportbåndet går rett inn i produksjonen til 
jærbetong. 

n Leder for transport- og pukkavdelin-
gen ved Risa AS, Ivar Vigre, har knapt 
kommet ned på jorden igjen etter at an-
legget ble offisielt åpnet fredag 26. sep-
tember. Vigre begynte å tegne en modell 
med tekniske løsninger til tilslagsverket 
allerede i 2003. Det verket som nå er 
realisert til en prislapp på 30 millioner 
kroner, er ikke langt unna den skissen 
han presenterte for leverandørene første 
gang. 

– Dette tilslagsverket er dimensjonert 
for behovet til Jærbetong, Hårr Betong, 
AS Betong og andre kunder i mange år 
framover. Det gamle tilslagsverket her 
på Njølstad har surret og gått i 30 år og 

«HIGHWAY»: Det er rene «highwayen» med grus og sand som 
raser avgårde når det nye tilslagverket til risa as er i sving.

660 METER: det er 660 meter med transportbånd for å sortere og blande tilslaget til betongproduksjonen fullt 
og helt automatisk. leder for transport- og pukkavdelingen, Ivar Vigre, er storfornøyd med det nye verket. 

KONTROLLROM: fra kontrollrommet har operatør anders Våland kontroll med alt som skjer i tilslags-
verket. Han har vært «i sanden» i 21 år.

GAMMELT: det gamle tilslagsverket var i drift inntil for bare noen uker siden. nå er det historie.

NØYAKTIG BLANDING: det er ni forskjellige matere som tilfører prosentvis riktig blanding med sand til 
ulike typer betong.



n Det hjelper lite å håpe på tomater 
fra Miljøgartneriet AS til jul i år. Neste 
år derimot, er det duket for første avl-
ing innen juletider. Det nye gartneriet 
skal nemlig ikke bare produsere toma-
ter i den norske sesongen, som er mel-
lom mai og oktober. 23 av de 70 må-
lene med veksthus vil være utstyrt med 

kunstig lys. 
– Vi satser på en sterk miljøprofil i 

hele prosjektet. Derfor har vi kalt gart-
neriet for nettopp Miljøgartneriet AS. 
Det vil blant annet ikke ha en egen ener-
gisentral, men bruke den samme som 
Tine sitt nye meieri på nabotomta. Pro-
sjektet er planlagt nøye sammen med 

Tine med gjensidig vekselbruk av blant 
annet varmt vann. Den største miljø-
gevinsten er uten tvil at veksthuset vil 
bruke all CO2 fra meieriet. I stedet for 
å produsere egen C02 til plantene, skal 
vi bruke den gassen som ellers ville ha 
vært forurensende utslipp fra meieriet, 
smiler Kåre Wiig, som er én av de tre 
eierne bak Miljøgartneriet AS. 

I tillegg til Wiig gartneri er Aase gart-
neri og Bekkeheien gartneri initiativta-
kere til den store satsingen på veksthus 
i Kviamarka.

 
Viderefører miljøprofil 
Risa AS har vært entreprenør for de 
fleste industritomtene i Kviamarka Næ-
ringsmiddelpark i Hå kommune. Det er 
også Risa AS som har laget veien inn til 
området. Miljøprofilen rundt det store 
gartneriet blir videreført også i det ar-
beidet som Risa AS legger ned. 

– I stedet for å frakte matjorda langt 
vekk med lastebil, har vi inngått avtale 
med en av grunneierne like i nærhe-
ten om å få legge jorda ut over jordene 
hans. På den måten får han oppgradert 
jordsbruksmarkene sine, samtidig som 
vi slipper å transportere jorda langt av 
gårde, smiler anleggsleder Ove Johnny 
Lode fra Risa AS. 

De første maskinene fra Risa AS duk-
ket opp på tomta til Miljøgartneriet AS i 
begynnelsen av oktober. Fem dumpere, 
tre gravemaskiner og to dosere er daglig 
i sving med å få gjort jobben. 

– Det første vi gjør er å frakte vekk 
matjorda. Deretter blir det masseforflyt-
ning internt på tomta for å få den plant 
i terrenget. Totalt vil det bli fraktet inn 
rundt 15.000 kubikk med steinstøv, 
pukk og ulike steinmasser, forklarer for-
mann Geir Undheim.

Massene som kjøres vekk utgjør 
50.000 kubikk. I tillegg skal Risa AS for-
flytte 50.000 kubikk internt på tomta.
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første tomater til jul 
Risa AS er hovedentreprenør i prosjek-
tet fram til 15. mars neste år. Da skal 
det være klart for fundamenterings- 
arbeidet. 

– I tillegg til opparbeiding av selve 
tomta, som er på til sammen 100 mål 
med drivhus og uteareal, skal vi lø 
1.800 kvadratmeter med steinmur. Det 
blir gjort med stein fra tomta. Dessuten 
er det en hel del grøfter som skal graves 
mellom meieriet og gartneriet, fortsetter 
Ove Johnny Lode. 

I april vil gartneriet begynne å reise 
seg opp fra anleggstomta. 

– Da blir det fullt kjør med monte-

ring av vegger og tak til utpå høsten. 
Den største høyden er syv meter. Langs 
ytterveggene har vi valgt å bruke fire 
meter høy såkalt «sandwich-panel». 
Det er stålplater med isolasjon inni. 
Disse veggene er hvite på innsiden, slik 
at de reflekterer lyset som kommer inn 
fra taket. Vi er også de første i Norge til 
å bruke dette, trekker Tom-Arild Bek-
keheien fram. 

Utpå høsten skal det være klart for 
de første tomatplantene.

– Vi satser på å ha klar de første to-
matene innen julen 2009, framholder 
Bekkeheien, som skal være driftsleder 
for de rundt 80 ansatte ved gartneriet. 
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anleggsaVdelIngen:anleggsaVdelIngen:

gjør plass til 70 mål drivhus
risa as bereder grunnen for landets største gartneri i kviamarka. dermed skal 50.000 kubikk med matjord graves 
opp og transporteres til nabotomta. miljøgartneriet as satser på juletomater i 2009. 

STORT ANLEGG: risa as vil være engasjert med 
miljøgartneriet as i kviamarka fram til 15. mars 
2009.

AGURK: dumpersjåfør svein jåstad blir overrasket av tom-arild bekkeheien med friske agurker midt 
i dumperløypa. det nye gartneriet skal produsere nettopp agurk, i tillegg til tomater og paprika. 

GRØNN PROFIL: Initiativtakerne tom-arild bekkeheien, Hallstein aase og kåre Wiig lever opp til den grønne profilen i miljøgartneriet as og serve-
rer friske grønnsaker til de ansatte i risa as, her representert ved formann geir Undheim og anleggsleder ove johnny lode.

OPPGRADERING AV JORD: all matjord fra tomta til 
miljøgartneriet as blir fraktet noen hundre meter til en 
grunneier som dermed får oppgradert jordene sine.
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Langemyr ser positivt på å gå 2009 i 
møte med to så store anlegg i nærom-
rådet. 

– Bare kontrakten på E 39 betyr ar-
beid for 30-40 ansatte i Risa AS. I tillegg 
fører denne kontrakten med seg opp-
drag for mange av de andre selskapene i 
konsernet. Jærbetong skal levere betong 
og Bjørns hage og anlegg skal ta på seg 
grøntarbeidet. Holt Risa skal funda-
mentere for støyskjermingen. Pelene til 
støyskjermingen skal presses rundt seks 
meter ned i bakken for at veggene skal 
tåle store belastninger fra vind, påpeker 
Øyvind Langemyr. 

Selve arbeidet med å opparbeide 
ny veitrase omfatter naturligvis store 
mengder graving og masseutskifting. I 
tillegg skal det bygges én ny bro, mens 
to eksisterende broer skal utvides. Be-
tongarbeid og asfaltering blir gjort av 
underentreprenører av Risa AS. 

Styrt fra Leikanger
Den enorme trafikkbelastningen er 
naturligvis bakgrunnen for at Statens 
Vegvesen har satt i gang arbeidet med 
å forlenge firefeltsmotorveien fram til 
avkjørselen til riksvei 44 ved Sandnes 
brannstasjon. Kontrakten til Risa AS 
omfatter selve veiutvidelsen i tillegg til 
støyskjerming langs hele etappen. 

– Totalt er det prioritert 260 millio-
ner kroner på å ruste opp denne strek-

ningen. I tillegg til kontrakten på 127 
millioner kroner til Risa AS, skal vi neste 
år lyse ut fem nye pakker i forbindelse 
med andre tiltak langs dette området. 
Utvidelsen blir gjort for å øke sikkerhe-
ten og bedre fremkommeligheten, kom-
mer det fra prosjektleder Edvard Dahl i 
Statens Vegvesen. 

Kontrakter på denne størrelsen blir 
styrt fra regionskontoret til Statens Veg-
vesen i Leikanger. Prosjektlederen ser 
fram til å samarbeide med Risa AS. 

– Vi føler oss komfortable med at 
Risa AS skal gjøre jobben, slår prosjekt-
lederen fast. 

tilfører jobb til konsernselskap
Karl Riska og Øyvind Langemyr var 
på befaring langs traseen sammen med 
byggherren allerede siste uken i novem-
ber. Anleggsoppstart på E 39 skjer sam-
tidig med Risa AS sitt første spadestikk 
i kontrakten som underentreprenør for 
Kruse Smith i Tjensvollkrysset. Øyvind 

Langemyr vurderer trafikkavviklingen 
som den største utfordringen i kontrak-
ten. 

– Vi skal blant annet krysse E 39 
med flere grøfter. Det vil bli perioder 
med trafikkavvikling i kun ett felt. Det 
er krav fra byggherren om at dette ikke 
skal skje i rushtiden, peker Øyvind Lan-
gemyr på.  

Hvert døgn kan det passere oppimot 
40.000 biler på denne strekningen. 

n Tidlig i høst var det klart at Risa AS 
hadde det laveste anbudet på utvidelsen 
av E 39 mellom Stangeland og Kvelluren 
bru. Den 2,3 kilometer lange streknin-
gen skal være ferdig med fire felt innen 
1. juli 2010. Da kontraktsigneringen ble 
gjort i slutten av november, var anleggs-
leder Karl Riska klar til å gå i gang med 
opprigging og klargjøring mot anleggs-
start. 

– Vi begynner å sette opp anleggs-

rigg så snart som mulig. Før jul regner 
vi også med å ha startet opprydding 
og avskoging langs traseen. Det er fak-
tisk en del skog som må ryddes vekk.  
Ingenting av dette vil trolig påvirke tra-
fikken på E 39. Vi regner med oppstart 
av anleggsperioden like over nyttår. Da 
vil bilistene snart merke at det blir vei-
arbeid langs strekningen, kommenterer 
Karl Riska. 

Både han og avdelingsleder Øyvind 

største kontrakt noensinne 

anleggsaVdelIngen:anleggsaVdelIngen:

risa as signerte i høst sin største kontrakt alene noensinne. Utvidelsen av e 39 mellom stangeland og kvelluren bru 
vil gi oppdrag for en rekke av selskapene i risa-konsernet.  

FIRE FELT: e 39 mellom stangeland og kvelluren bru skal utvides til fire felt. anleggsleder karl riska (t.h.) og avdelingsleder anlegg, Øyvind langemyr, 
ser fram til anleggsoppstart over nyttår.

KONTRAKTSIGNERING: byggeleder dag dalan fra statens Vegvesen viser detaljer fra prosjektet under 
kontraktsigneringen i november. (f.v.) kalkulatør andreas roan, avdelingsleder anlegg Øyvind lange-
myr og anleggsleder karl riska representerer risa as.
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volvert i hele sju prosjekt sammen, og 
tallet økes til ti over nyttår. Utbyggingen 
av Bogafjell er et prosjekt som illustrerer 
det gode samarbeidet. 

– Ja, sier en fornøyd Østerhus, vi 
har nettopp solgt 14 hus på 14 dager. 
Årsaken er i hovedsak et tett og godt 
samarbeid som har ført til gode, rime-
lige boliger. Det hele har vært en vinn-
vinn-situasjon.

Det snakkes mye om tunge tider. 
Kanskje er dommedagsprofetiene noe 
overdrevet. De tre herrene rundt bordet 
har i alle fall allerede store deler av det 
kommende året belagt. I august star-
ter en storstilt utbygging på Mosterøy, 
med 220 boenheter over fire, fem år og 
omfattende arbeid knyttet til infrastruk-
tur. I tillegg kommer ytterligere utbyg-
ging på Bogafjell, denne gang på feltet 
Bjønnbåsen, og det skal bygges boliger 
på Stokka. Boliger med byens beste be-
liggenhet, ifølge tomteutvikler Vold. 

Og som om ikke dette er nok, samar-
beider Risa AS og Øster Hus også i Sir-
dal. Her er fire nye hyttefelt på gang, og 
det er her som andre steder. De to sel-
skapene utnytter hverandres kunnskap, 
kompetanse og erfaring. Og ikke minst 
evnen til å kunne snakke sammen. Ak-
kurat det kan vise seg å være avgjørende 
i en tid som tross alt vil føre til et stram-
mere marked enn tidligere.

lettere. Den gode kontakten er svært 
viktig for å hele tiden kunne drive op-
timalt. Det beste er utvilsomt å snakke 
samme språk, bli enig om en pris, gjen-
nomføre etter avtalen uten diddel og 
daddel, og dermed komme i mål uten 
forsinkelser.

et travelt 2009
At det hele gjøres riktig, er det ingen tvil 
om. I dag er Øster Hus og Risa AS in-

n Vi sitter i Øster Hus AS sine admi-
nistrasjonslokaler midt i Sandnes sen-
trum. Tre menn er i tett dialog. De 
representerer hver sitt trinn i byggepro-
sessen. Gunnar Vold fra Tomteutvikling 
AS kjøper tomter og sørger for å legge 
alt til rette i en tidlig planleggingsfase. 
Nevnte Vatland representerer entrepre-
nøren som sørger for infrastruktur og 
selve husgrunnen, mens Njål Østerhus 
og hans mannskap tar seg av alle de flot-
te husene som setter kronen på verket.

Det hele er en lang og ofte kreven-
de prosess, og det er i forbindelse med 
dette salgssjefen i Risa AS sier noe om 
hva som er det viktigste av alt. Østerhus 
følger opp. 

– Det handler om dialog og kom-
munikasjon. Hos Risa AS har de folk 
som forstår hva det dreier seg om. Vi 
snakker samme språket, og det er helt 
avgjørende i et tøft marked. Ja, alle de 
ansatte, fra toppledelsen helt ned til de 
som graver for oss, blir faktisk bare be-
dre og bedre. Risa-skolen gir tydeligvis 
resultater. Den daglige lederen smiler. 
Og han ser til og med ut til å mene det 
han sier. Satsingen på kompetanseut-
vikling i Risa-konsernet har med andre 
ord allerede gitt resultater.

Samarbeid og dialog
Øster Hus AS bygger rundt 150 boliger 
i året. Risa AS har ansvaret for grunnar-
beidene i rundt 80 % av dem. Det be-
tyr et svært omfattende samarbeid, og 
gir en omsetning på rundt 50 millioner 
kroner. 

– Når samarbeidet er så omfattende, 
kan vi jobbe enda mer rasjonelt, sier 
Østerhus. 

– Og når oppdragene blir utført i 
tråd med inngåtte avtaler og levert til 
rett tid, da er vi såre fornøyd. Samtidig 
kan selvsagt det meste utvikles videre. I 
september inviterte vi for eksempel til 
en fellessamling i Risas hovedkvarter 

på Nærbø. Dermed kunne alle invol-
verte på alle plan i de ulike selskapene 
komme fram med det de måtte ønske. 
Den viktige dialogen blir ikke akkurat 
dårligere av å gjøre det slik.

Gunnar Vold, en av de to som driver 
selskapet Tomteutvikling AS, var også 
med til Nærbø. Han er enig med Øst-
erhus. 

– Når det kommer et menneske og et 
ansikt bak mailadressen, går alt så mye 

Tillit
-det dreier seg om kun ett ord; tillit. salgssjef i risa as, knut terje Vatland, er ikke det minste i tvil. -tillit er bare 
vanvittig viktig.

det handler om tillit og den gode dialogen. fra venstre; gunnar Vold fra tomteutvikling as, knut terje 
Vatland, salgssjef i risa as og njål Østerhus, daglig leder i Øster Hus as.

fra fellessamlingen på bjorhaugslettå i 
september. 

anleggsaVdelIngen:anleggsaVdelIngen:
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flytteprosessen. Her vil Hallgeir Bru-
heim fra konsernledelsen bidra og trek-
ke i trådene sammen med nøkkelper-
sonell fra bedriften vår. De ansvarlige 
i de ulike avdelinger vil få i oppgave å 
planlegge og gjennomføre flyttingen fra 
Ganddal til Skurve. 

Kvalitet er en av verdiene til bedrifte-
ne i Risa-konsernet. Det er, og vil være, 
svært viktig framover å utføre og gjen-
nomføre kvalitet i alt vi gjør. Skal vi be-
holde eksisterende kunder og rekruttere 
nye, må vi være konkurransedyktige på 
kvalitet. 

Vi er flinke til å tenke kvalitet i for-
hold til eksterne kunder, både med 
tanke på selve produktet som leveres 
men også i forhold til leveringsavtaler, 
fremdrift og punktlighet.

Alle er imidlertid ikke like flinke til 
og bevisste på kvalitet når det gjelder in-
terne og mellommenneskelige forhold. 
Dette kan være oppgaver en lover å løse 
innen en bestemt tidsfrist, punktlighet 
i forhold til pauser og møter, stempling 
av timer, osv. 

Håndtering av verktøy og utstyr er 
også et område hvor noen kan bli enda 
bedre – dessverre.Vi har mye å hente 
her og det vil føre til en betydelig kost-

n Vi legger bak oss et knallgodt 
år. Omsetning og resultat er be-
dre enn budsjettert – dette er et 
resultat av den gode innsats hver 
enkelt medarbeider har ytt gjen-
nom hele året. En stor honnør til 
dere alle. 

Året 2008 har fått en overras-
kende utvikling utover høsten, 
og vi blir daglig informert via 
massemedia om finanskrisen og 

tiltagende problemer i byggebransjen. 
Vi har godt med arbeid fram til påske 
2009, og benytter alle ressurser i arbei-
det med å få inn nye prosjekter. Det er 
fortsatt god etterspørsel etter priser, så 
salgs- og markedsavdelingen har det 
travlere enn noen gang. 

Arbeidet på den nye fabrikken vår på 
Skurve går etter planen, og utviklingen 
kan følges på de månedlige bildene som 
legges ut på infoskjermene våre og på 
internettsiden vår. 

Den polske entreprenøren KPB leve-
rer kjempegodt arbeid, både med tanke 
på kvalitet på arbeidet som utføres, men 
ikke minst i forhold til holdning og opp-
følging av HMS. De er virkelig et godt 
eksempel til etterfølgelse for oss alle.

Vi er nå i full gang med å planlegge 

nadsreduksjon når vi får opp kvaliteten 
på holdninger. Ta ansvar – hver enkelt, 
og tenk kvalitet i arbeidet som utføres i 
det daglige.

Visjonen vår ”Å gjøre hverandre 
gode” oppnår vi ved å levere riktig kva-
litet til riktig pris, med riktig adferd og 
gode holdninger.

Nor Element har fått inn nye aktører 
på eiersiden. Kruse Smiths 50 % eieran-
del ble i høst solgt til Contiga. Contiga 
vil være med å bidra til Nor Elements 
videreutvikling. Contiga er en ledende 
leverandør av prefabrikkerte totalløs-
ninger innenfor betong, stål og avansert 
konstruksjonskompetanse. Hovedkon-
toret ligger i Oslo.

Vi står nå foran et nytt år som vil 
bringe oss utfordringer på flere plan. 
Først og fremst med tanke på ny fabrikk 
og de oppgavene som er knyttet til den, 
men også med tanke på de utfordringer 
et presset marked i byggebransjen står 
overfor. La oss derfor sammen brette 
opp ermene og ta utfordringene i lag.

Jeg vil ønske alle medarbeidere med 
familier, kunder og forretningsforbin-
delser en gledelig jul.

Randi S. Egeland

ting å følge opp, men sammen med 
gode entreprenører og løsningsorien-
terte konsulenter og byggherre vil dette 
bli et kjempeflott bygg.

Mvh
Ingar Johannessen

Ingeniørservice Prosjekt og  Byggeledelse AS

n Det er travle tider på byggeplass. 
Gravemaskiner, mobilkraner, lifter og 
betongbiler går om en annen for å følge 
opp framdriften. AS Betong sin nye fa-
brikk er ikke bare en svær hall med tak 
over, det er et komplisert bygg med mye 
betongkonstruksjoner og installasjoner 
som skal ivareta de ulike funksjonene 
som bygget skal ha. Det er ikke hver 
dag en har sjansen til å bli med å bygge 
en av Europas største og mest avanserte 
elementfabrikker. Våre firma Ingeniør-
service Prosjekt og Byggeledelse AS og 
Ingeniørservice Konstruksjon AS synes 
det er ganske stas å være en del av dette 
prosjektet. Som en del av HMS-arbeidet 

er det viktig med god kommunikasjon 
og samarbeid på byggeplass spesielt 
her med polsk betongentreprenør. Det 
blir mye kommunikasjon på engelsk og 
det synes jeg alle takler veldig bra. Byg-
gemøter og vernerunder blir holdt på 
engelsk og referat blir skrevet på både 
engelsk og norsk. AS Betong foretar 
kontroll av armering og betongoverflate, 
og alle tilbakemeldinger er veldig posi-
tive. Vi har også hatt et positivt besøk av 
arbeidstilsynet, som hadde lite å utsette 
på arbeidsforholdene. 

Fram mot nyåret vil fabrikken be-
gynne å ta veldig form da tak og vegger 
er i ferd med å monteres. Det er mange 

Skurve
en liten oppsummering fra anleggsplassen. 

godt år – gode resultater 
– utfordrende framtid?

foto: jostein skårland

foto: modolv time
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eigne daglege leiarar og konsernet er 
overordna leia av konserndirektør Mag-
nus Skåden. Døtrene har ei sjølvstendig 
rolle og er eigen aktør i den opne mark-
naden, men leverer sjølvsagt også store 
delar til totalentrepriseselskapet. 

Selskapet har gjennom dei siste åra 
hatt omfattande samarbeid med sel-
skap i Risa konsernet, anten det gjeld 
pelearbeid, sprengingsarbeid eller ele-
mentleveransar.  Særskilt må det nem-
nast at det har vore fleire særs vellukka  
prosjekt der AS  Betong har vore  solid 
leverandør. Det største er Bachertunet, 
som har fått mange positive kommen-
tarar etter det stod ferdig i 2007. At det 
av oss vart valt slipte element i hovedfa-
saden, var det i utgangspunktet ein god 
del skepsis til hjå byggherre og arkitekt. 
Sluttresultat er det derimot berre vellyd 
om. Generelt vil me skryte av samarbei-
det med AS Betong, som er ein samar-
beidspartnar me er trygg på i alt frå pro-
sjektering, produksjon og fram til ferdig 
monterte produkt.  

Trass i mørke skyer på finanshim-
melen så ser Engelsen-konsernet opti-
mistisk på framtida og sit med ein god 
ordrereserve for 2009. At det kjem ei 
viss normalisering i marknaden, trur me 
også er positivt. Det vil vonarleg  gjere 
litt med prisnivået som er blitt i høgaste 
laget innafor dei fleste fagområda, også 
når det gjeld elementleveransar. Bly-
ant og produktivitet  bør spissast i tida 
frametter. Det i seg sjølv vil vere aktivi-
tetstimulerande.

Wilhelm Engelsen
Konserneigar

n Historisk starta det heile med stein 
og steinmurar, anten det var for grunn-
murar til hus, kaiar eller anna.  Seinare 
har selskapet utvikla seg i takt med 
samfunnsutviklinga i heimkommunen 
Stord. For dei som kjenner distriktet 
vårt så har her vore ei rivande utvikling 
dei siste  50 åra, med basis i ein sterk 
industri. Først skipsindustri og no platt-
formar og modular til oljeaktiviteten på 
sokkelen  og annan oljerelatert aktivitet.   
Selskapet har vore ein klar marknads-
leiar i Sunnhordlandsregionen  innafor 
all bygging i desse åra, anten det gjeld 
for industrien, for den private markna-
den og ikkje minst den offentlege mark-
naden.  Morselskapet vart i 2006 splitta 
i ein konsernmodell med døtrer med 
eigne produksjonfelt.  Konsernet fram-

står i dag som ein solid leverandør og 
med eit vidtfemnande  produktspekter,  
og  likar no å sjå på seg sjølv som ein 
regional totalleverandør  for det meste 
innan byggeri. Det har hatt og har høg 
aktivitet og vil i 2008 omsetta for i over-
kant av 300 mill. Marknadsområdet er  
Sunnhordland og Haugalandet.

Ei av leiestjernene i konsernet  er å 
kunne opptre ryddig og etisk både over-
for oppdragsgjevarar og  leverandørar. I 
tillegg er eit viktig fundament  å sikre 
gode, trygge og trivelege arbeidsplassar 
for alle tilsette. Det vert såleis lagt vekt 
på å ha ein solid, eigen produksjonska-
pasitet innanfor både grunn-, betong- 
og tømmersegmenta, i tillegg til solid 
styringskapasitet. 

Kvart av produksjonselskapa har 

Engelsen-konsernet
W. engelsen ettf as er morselskap i konsernet og har  pr. dato 6 døtrer; engelsen anlegg as, engelsen bygg as, 
engelsen entreprenør as, engelsen totalentrepriser as  og leirvik eiendom as. morselskapet er eit av dei aller 
eldste privateigde entreprenørselskapa i landet, og har vore aktivt i byggebransjen sidan starten i 1912. 

albatross spa- og konferansesenter, sveio.

H&S Eiendom, utleiebygg til ABB, 
sandnes. totalentreprise: lothe bygg as 

betongelementer: sort slipt og polert larvikitt
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knyttet til overflater og fargesammen-
setninger. Det avgjørende er å utvikle en 
løsning i fellesskap. Med å involvere AS 
Betong allerede på idéstadiet kan bygg-
herren få innspill og se muligheter som 
virkelig kan gi det framtidige bygget et 
særpreg som legges merke til. 

n AS Betong er en av landets viktigste 
leverandører av slipte betongelementer, 
og de flotte elementene pryder bygg 
både i Norge og andre steder i hele Nor-
den. Aktiviteten blir ikke mindre av at 
selskapet nå bygger en av Europas mest 
moderne elementfabrikker på Skurve. 
Også innenfor produktutvikling satser 

selskapet på å ligge helt i front. Sammen 
med kunden drives det nemlig hel-
årsjakt på den rette løsningen. 

For jakten på den røde diamant til 
det nye konserthuset i Stavanger har 
gitt både økt kompetanse og mersmak. 
Nå inviteres både arkitekter og andre 
kunder til å komme med utfordringer 

 

n Invitasjon til en tur med en slik over-
skrift virker i utgangspunktet kanskje 
ikke så spennende, og det ble kanskje 
derfor forholdsvis få påmeldte. De som 
ble hjemme tok i så måte grundig feil. 
Vi opplevde at byen vår inneholder mye 
vi til daglig ikke tenker på eller ikke er 
klar over. I korthet vil det her kun bli en 
oppramsing av de stedende vi besøkte 
eller for forbi.

Vi var innom boligområdet Smea-
heia, og fortsatte forbi Soma til Heigre 
med veldrevne gardsbruk pluss vår al-
les ”fjernsynskjendis” med termocon-
tainerboligen; Olai Njå.  Leavoren, 100 
m.o.h., var og er et attraktivt turmål. De 
10 grendene som danner Julebygda ble 
så passert. Einar Brunes, som kjenner 
kommunen bokstavelig talt fra innsi-
den, var med som guide. Så var vi inn-
om boligområdet Bogafjell. Her var det 
fritt og flott, med fantastisk utsikt. Ar-
boretet var neste stopp, med god guid-
ing og kaffeservering. Videre gikk turen 
i retning Sviland på en vei som ingen 
kunne tru ”at nokon buss kunne kjøre.” 
Det som på godt norsk heter markavei, 
gjorde turen spennende og utsikten på 
toppen er fantastisk. Tjessemgårdene 

var det få som før hadde besøkt, likeens 
Myklebust og Melsheia. Så kjørte vi for-
bi Lauvås, Bergsagel, Eskeland og Ims 
til Høle. Her inntok vi en rikholdig og 
velsmakende buffetlunsj hos Toni ”i Hø-
letorjå.” Etter besøk hos Solveig Maurer, 
som lager strikkeprodukter av hunde-
hår, kjørte vi over Høleheia til Gjesdal 
Spinneri for ettermiddagskaffe og han-
del. Til slutt var vi innom Nøganord-
land med to store gårdsbutikker, før vi 
avsluttet med å kjøre over Skårlia med 
boligblokker levert av AS Betong. 

Det hele ble en topp tur hvor direk-
tør Randi med personlig sekretær Inger 
Lise tok seg tid til å være med, en opp-
merksomhet som settes stor pris på av 
oss som er ”utgått på dato.” Om turen 
var bra så setter vi også stor pris på an-
ledningen til samlet å møte gode kolle-
gaer og venner.

Takk for turen!
Mvh

Lars Strand
Referent

På tur utenfor all-
farvei i Sandnes

Helårsjakt

7

Jakten på den røde diamant
Nede på konserthuskaien i Sandvigå lener fire steinblokker seg mot regn og vind og salt sjø. Ute i Vågedalen støpes  
og slipes nye steinprøver som også skal gjennom vestlandsvær-testen. Det er jakten på en rødfarge som pågår.

Tekst: Ole J. Askeland 
Foto: Jan Inge Haga

Rødfargen skal kle orkestersalen i det nye konsert- 
huset. Den skal bidra til å gi bygget en lett gjenkjennelig 
identitet. Og letingen etter den, etter den rette steinen, 
den rødeste i geologenes univers, er blitt et utviklings-
prosjekt som ikke bare favner arkitektene i Medplan  
og prøvestøperne i AS Betong, men også andre deler  
av betongbransjen og forskerne i Sintef i Trondheim. 
 
– Klarer vi å lage en rød, slipt betongfasade på konsert- 
huset er det unikt, og vil vekke oppsikt langt utenfor  
landets grenser, sier Ole H. Krokstrand, prosjektleder  
i bransjeorganet byggutengrenser.no

Tanken er Medplans: Konserthuset skal bygges omkring  
to saler som utfyller hverandre, flerbrukssalen og orkester-
salen. Den første salen er lett og åpen i glass, den andre 
en tung og lukket betongboks i rødt. Fargevalget på 
betongen vil være veldig viktig for hvordan konserthuset 
oppleves.

– Operaen i Oslo er hvit, konserthuset i Stavanger blir rødt. 
Det handler om identitet. Samtidig ønsker vi å gi bygget 
et preg av tyngde og soliditet, av hel ved. Valgte vi å male 

fasaden, ville vi aldri få den tilstedeværelsen som  
et materiale som er farget tvers gjennom kan gi.  
Steinfasaden vi søker skal også eldes godt. Det holder  
ikke å finne en farge som er fin bare første dagen,  
den skal være fin om tredve år også, eller om hundre,  
sier sivilarkitekt Per Christian Brynildsen i Medplan. 

Han sikter mot himmelen – mot den sterkeste  
fargeintensiteten som er tenkbar, mot brann- 
bilrødt. Og håper i alle fall å nå tretoppene.  
 
– Ayers Rock i Australia og Grand Canyon i USA  
er eksempler på naturlige rødfarger som i det  
rette lyset gir en sterk intensitet i fargene. Men  
det er begrenset hvor sterk rød kulør som kan  
finnes i naturen, sier Brynildsen. 

Så Drammensgranitt behandlet på ulike måter er prøvd. 
Nå forsøkes granitt fra Tønsberg, nå forsøkes porfyr, og  
en stein fra Finland og en annen fra Sverige. Mye glass 
skal blandes inn i steinene, hvit sement likeså, og et  
pigment så intenst som bare mulig, for eksempel  
jernoksyd, skal tilsettes. Deretter slipes sannsynligvis  

overflaten. Når oppskriften til slutt er klar, sendes jobben  
med å produsere platene ut på anbud. Og neste høst,  
når selve betongbygget er reist, er tiden kanskje inne  
til at platene kan monteres. Men før det utforskes altså 
materialer og blandinger i den store fabrikkhallen til  
AS Betong i Vågedalen. 

– Spørsmålet er: Hvor finner vi den rødeste steinen?  
Vi begynte før sommeren i fjor og er på sporet.  
Gjennom dette arbeidet kommer vi litt videre når  
det gjelder hvordan betong kan brukes. Dette er  
fantastisk materiale for et bygg som skal stå lenge,  
sier Randi Egeland, administrerende direktør i AS Betong. 

Krokstrand i byggutengrenser.no følger opp. 
– Dette kan åpne øynene til arkitekter for hvilke  
muligheter som ligger i slipt, blankpolert betong.  
Vi tror konserthuset blir blant de mest spektakulære  
betongbyggene i Norge, og at arkitekter fra fjern  
og nær vil komme for å se det.

RØD, RØDERE, RØDEST? Adm. dir. Randi Egeland i AS Betong deltar aktivt i jakten på steinen som skal bidra til å skape det nye konserthusets framtidige identitet. 
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edplan AS Arkitekter  Foto: Em
ile Ashley

1) ny kulturskole   

2) ny videregående avdeling i musikk,  

    dans og drama    

3)  Stavanger konserthus    

4) UiS, institutt for musikk og dans    

5)  nytt konserthus, orkestersal    

6)  Utendørsamfi og parkering    

7)  nytt konserthus, flerbrukssal    

8)  nytt konserthus, foajé
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FEM I FARTEN

1. Hvilke forberedelser gjør du til 

julen?

2. Favorittmenyen på julaften

1. Kjøper gaver til 
ungene

2. Pinnekjøtt og 
ribbe

Ådne Emil Leidland 

1. Lite, handler 
julegaver

2. Pinnekjøtt

Jan Ove Auestad 

1. Det gjør kona. 
Vel, jeg vasker og 
rydder

2. Pinnekjøtt 

Oddvard Stange-
land

1. Finner juletre og 
skaffer ting som 
kona foredler

2. Pinnekjøtt

Stian Tønnesen

1. Strikker

2. Ribbe



DAGLIG LEDER  Kurt Idland:
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anleggsvirksomhet og redusert fart er 
på plass, påpeker anleggslederen. 

Alle ansatte i avdelingen på Østlandet 
har bakgrunn som steinleggere. De har 
derfor liten erfaring med grøntarbeid. 

– Vi kommer antakelig til å sende 
folk herfra når plantingen begynner til 
våren, trekker Arnfinn Erga fram. 

Snart landsdekkende
Avdelingen på Østlandet består i dag av 
sju ansatte og én innleid. Én person er 
ansatt etter at bedriften ble kjøpt opp 
av Bjørns hage og anlegg. De andre var 
med på laget fra før. Denne kontrakten 
er den største de har vært engasjert i til 
nå.

– Vi håper og tror at dette skal være 
en døråpner til andre jobber for store 
aktører som Mesta. Avdelingen på Øst-
landet har hittil først og fremst vært 
innpå markedet for mindre jobber, 
kommenterer Arnfinn Erga.

Med kraftig vekst på Østlandet nær-
mer det seg at teksten som stod på bilene 
til Bjørns hage og anlegg helt fra starten 
er i tråd med virkeligheten. «Landsdek-
kende anleggsgartner», het det den gang 
Arnfinn Erga begynte i firmaet. 

– Det er ikke langt unna nå. For 
øyeblikket har vi jobber gående både 
i Mandal og i Lillesand også, så nå har 
vi i hvert fall snart vært over hele Sør-
Norge, konkluderer Erga. 

n Stein Anlegg AS ble en del av Bjørns 
hage og anlegg AS høsten 2007. An-
leggsleder Arnfinn Erga har jobbet i 
Bjørns hage og anlegg på Nærbø i elleve 
år, og har samarbeidet med flere av de 
ansatte i avdelingen på Østlandet i en 
årrekke. Han hadde ikke forventet at 
den nye avdelingen på Østlandet skulle 
få så store oppdrag så raskt. 

– Kontrakten med Mesta om å ruste 
opp de nedlagte bomstasjonene har en 
verdi på fem millioner kroner. Da er 
innkjøp av planter holdt utenfor. I ren 
markedsføringsverdi er kontrakten verdt 
enda mer. For det første er Mesta en stor 
entreprenør som vi ønsker å gjøre flere 
jobber for. Det andre store fortrinnet er 
at vi blir svært synlige. Alle bomstasjon-
ene ligger langs sterkt trafikkerte veier 
i hovedstaden. «Alle» kommer til å se 
hvor fint det blir etter oss. Vi opplyser 
selvsagt også om hvem som utfører job-
ben med skilt på anleggsplassen, smiler 
Arnfinn Erga. 

Oppstarten av arbeidet skjedde i 
slutten av oktober. Hele kontrakten skal 
være ferdigstilt 15. mai 2009. 

følger tidsplanen 
Arbeidet med bomstasjonene består i 
å legge steinkanter, fylle på med jord 
og plante opp grøntområder. Beplant-
ningen vil ikke bli gjort før til våren. Så 
langt har steinleggerne gjort jobben ved 
fire bomstasjoner. 

– Det har gått veldig bra. Vi holder 
den tidsplanen som utbyggeren har satt 
opp. Alt arbeidet foregår langs trafik-
kerte veistrekninger. Derfor blir det 
gjort ekstra tiltak fra byggherrens side 
når det gjelder trafikkregulering. Det 
medfører jo en viss risiko å jobbe langs 
veien. Mesta sørger for at skilting om 

te vil ikke bare komme våre kunder til 
gode i form av konkurransedyktige pri-
ser, men også være med på å sikre nød-
vendig inntjening og dermed sikre egne 
arbeidsplasser.  

Ønsker spesielt ”adle Bjødnane” takk 
for god innsats i 2008, og alle Ronga-
rens lesere en riktig god jule- og nytt-
årsfeiring.

Kurt Idland

n I skrivende stund er det fire da-
ger siden vi feiret 60-års jubileum 
for Risa-konsernet i Nye Loen og 
inntrykkene merkes ennå.  Det 
er første gang alle seks bedrifter i 
konsernet har vært samlet på en 
gang med et felles mål om å ”ha 
det sjikkele jillt”.  

Ut i fra dette ønsker jeg i min 
leder å fremheve at det er akkurat 
vår verdikjede av bedrifter som i 

2008, og videre i 2009, har et stort po-
tensiale i våre markeder når vi samler 
oss om felles mål.  I 2008 har vi hatt 
flere jobber som har fått en optimal løs-
ning fordi vi har samarbeidet som søs-
terbedrifter. Ved å henvende seg til Risa-
konsernet, kan våre kunder få komplette 
løsninger, alt fra peling og grunnarbeid 
til bygg og uteområde.

Men denne konsernfordelen har et 
enda større potensiale som vi vil se mer 
effekt av neste år. Større fokus på løs-
ninger og planlegging på tvers av bedrif-
tene i forkant av prosjektene samt bedre 
driftsamarbeid under produksjon, er det 
viktige her. Da ivaretar vi det viktigste 
av alt; optimale løsninger som mange av 
våre kunder foretrekker.  

Konsernledelsen har i 2008 altså lagt 
opp til åpnere kommunikasjon mellom 
konsernbedriftene.  Vi jobber nå tettere 
sammen om å vinne anbud og oppdrag.  
Det samme gjelder for våre produk-
sjonssystemer, der vi kan benytte felles 
systemer for planlegging og rapporte-
ring.  

Ved å dyrke frem åpenhet og ærlighet 
internt i konsernet, kan vi lettere oppnå 
effektivitet og rasjonelle løsninger. Det-

Leder En ekte «portåpner» på 
Østlandet
det første året etter at stein anlegg as på Østlandet ble en del av bjørns hage og anlegg as, har avdelingen fått sin stør-
ste kontrakt. jobben med å ruste opp 19 nedlagte bomstasjoner rundt oslo er bokstavelig talt en «portåpner». 
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Lyse i framtiden, tenker Erga høyt. 
Skussmålene fra oppdragsgiveren er 

gode.
– Vi er godt fornøyd med den jobben 

Bjørns hage og anlegg har gjort, konklu-
derer Per Kolbein Tonstad i Lyse Infra. 

n Opptil seks ansatte i Bjørns hage og 
anlegg har vært engasjert med å legge 
fem nye høyspentkabler fra trafostasjon-
en oppe i Dalen og ned til bebyggelsen 
på Jørpeland. Oppstart av arbeidet var 
i september. Etter planen skulle grøfta 
ha vært ferdig i løpet av oktober, men 
på grunn av utfordringer med massene 
og trafikkavvikling blir prosjektet kom-
plett ferdigstilt innen jul. Strømmen blir 
riktignok satt på allerede i begynnelsen 
av desember, så det skal ikke mangle på 
kapasitet til å lyse opp smelteverkbygda 
i juletiden. 

– Dette er en forsterkning av den 
eksisterende strømforsyningen til Jør-
peland. Fra nå av blir det både økt sik-
kerhet med tanke på forsyning og ikke 
minst bedre kapasitet. Vi legger fem 
høyspentkabler, hvorav tre vil være i 
bruk straks grøfta er ferdig. To av kable-
ne skal ligge der med tanke på framtidig 
bruk. Det var en såpass vanskelig grøft å 
grave at vi ser ikke for oss at det blir ak-
tuelt å gjøre det om igjen etter noen år, 
kommenterer prosjektleder Per Kolbein 
Tonstad i Lyse Infra.

gode skussmål 
Anleggsleder for Bjørns hage og anlegg, 
Arnfinn Erga, kan bekrefte at massene i 
grøfta har bydd på utfordringer.

– Vi har faktisk måttet skifte ut all 
masse vi tar opp. Det har vært mye stein, 
så ikke rent lite sprenging har vært nød-
vendig for å komme hundre centimeter 
ned. Grøfta er dessuten 170 centimeter 
bred, så det er snakk om en hel del mas-
se, understreker Arnfinn Erga. 

Jobben for Lyse Infra har en verdi på 
én million kroner. Anleggslederen ser 
veldig positivt på at dette prosjektet kan 
medføre flere oppdrag for Lyse. 

– Dette er den andre jobben vi gjør 
for Lyse etter at vi fikk på plass ny ram-
meavtale. En slik jobb kan sette oss i 
posisjon til å få utføre nye oppdrag for 

I høyspenning før jul jørpeland får ny høyspentledning i «julegave» fra lyse, så nå er det 
bare å tenne alle julelys. bjørns hage og anlegg as har stått for den 1,5 
kilometer lange grøfta fra dalen trafo og ned til bebyggelsen. 

SNART I MÅL: det gjenstod bare 50 meter av 
grøfta på 1,5 kilometer da bas sveinung nilsen og  
lærling rannveig gudmestad ble tatt bilde av her. 
Bak skimter vi håndmann Morten Ellingsen og 
maskinfører kay ove Høyland.

EL-NETT: det er lyse Infra som har bestilt grøfta 
på vegne av lyse el-nett. I tillegg til høyspent-
kabler, blir det lagt ned trekkrør til fiberkabel i 

samme slengen.

RØD TRÅD: det går bokstavelig talt en rød tråd 
gjennom bjørns hage og anleggs arbeid med å 
legge ny strømforsyning til jørpeland. den røde 
tråden er trekkrør til fiberkabel.
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ADM. DIREKTØR  Ingvar Skogland:
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n  I forrige nummer av Rongaren kunne 
vi lese om den nederlandske ingeniøren 
Alfred Oomen som var på Nærbø for å 
montere vibroloddet på gravemaskinen. 
Et omen er, som det ble påpekt allerede 
den gang, et varsel om noe godt eller 
dårlig. Med det første oppdraget vel ut-
ført, er det ingen tvil om at varselet fra 
Nederland hadde et positivt fortegn. 

Ni meter lange spuntnåler 
– Vi må fremdeles prøve oss litt fram 
med denne typen utstyr, men det begyn-
ner virkelig å fungere bra. Det fine med 
dette vibroloddet er at du får sentrert 
kraften nedover den veien spuntnålen 
skal. I tillegg er det resonansfritt, noe 
som er en fordel med tanke på rystelser i 
bakken. Dette ser vi fram til å bruke mer, 
smiler bas Svein Aarvik i Holt Risa AS. 

Oppdraget det er snakk om var å 
sette sammen en 35 meter lang spunt-
vegg langs parkeringsplassen ved Aibel-
bygget på Forus. Det var Holt Risa AS 
som fundamenterte Aibel-bygget i sin 
tid, så Svein Aarvik og de andre ansatte 
kjenner grunnen her godt.

– Spuntene vi har rammet ned er ni 
meter lange. De skal hindre utglidning 
av massen under parkeringsplassen. 
Dessuten er det nødvendig å spunte før 
Risa AS skal grave en enda dypere grøft 
til et nytt ledningsanlegg her. Det er en 
del av sikkerheten for de som skal jobbe 
nedi grøfta. 

graving og spunting
Grøfta som går langs Aibel-bygget og 
Forusbeen er til et nytt VA-anlegg. Opp-
draget til Holt Risa AS er bestilt av Risa 

AS, som har arbeidet med å grave grøfta 
og legge rørene. 

– Jobben med å sette opp spuntveg-
gen tok bare tre dager og er i og for seg 
en liten jobb. Derfor var dette et godt 
oppdrag for å teste ut dette utstyret i fel-
ten. Nå vet vi mye mer om denne måten 
å jobbe på, understreker Svein Aarvik. 

Administrerende direktør i Holt Risa 
AS, Ingvar Skogland, var spent på hvor-
dan det første oppdraget til ICE-vibro-
loddet ville gå. 

– Under slike forhold er dette ut-
styret ideelt. Her er det både graving 
og spunting. Arbeidsområdet er trangt. 
Derfor er det en stor fordel bare å ha en 
maskin på anleggsplassen, understreker 
Ingvar Skogland. 

Vellykket start for ICE-vibrolodd
I høst var for første gang Holt risa as sitt vibrolodd med det velklingende navnet ICe i arbeid for alvor. I mindre 
oppdrag der det både er graving og spunting, fungerer nyvinningen optimalt. 

NI METER LANGE: gravemaskinen som er satt 
opp med ICE-vibroloddet takler spuntnåler som er 
opptil ni meter lange. På den trange arbeidsplas-
sen mellom Aibel-bygget og Solaveien ville annet 
utstyr vært upraktisk.

ICE-VIBRO: Vibroloddet som blir montert på gravemaskin er produsert ved den 
nederlandske fabrikken ICe (International Construction equipment). nå er det i 
bruk hos Holt risa as. tommy nilsen har jobben med å holde stand nede i grøfta. 

Kompetanse

n  Holt Risa AS har gjennom 2008 
lært mye om svingninger i marke-
det. Siden vi er noen av de første 
som kommer inn på anleggene, 
er vi også de første som får merke 
uroen og nervøsiteten som det nå 
er så mye fokus på. Det gledelige 
er at vi siste halvdel av 2008 har 
hatt en markant økning av ordre-
reserven, noe som gir oss en len-
gre horisont enn det som er vanlig 

i vår bransje. For å bruke hoppsportens 
terminologi kan vi med andre ord sette 
et fint nedslag nå når året nærmer seg 
slutten.

Våre avdelinger på Nærbø og i Pors-
grunn har i tillegg fått merke uroen på 
forskjellige tidspunkter og dette har gitt 
oss muligheten til å utnytte ressursene 
på tvers av avdelingene.

Her er fleksible og positive medar-
beidere en absolutt nødvendighet for å 
lykkes. Vi er i så måte privilegerte med 

en fin gjeng som tar utfordringene på 
strak arm.

Vi skal bli bedre!
2008 har vært året med ekstra fokus på 
kundene våre, HMS og kvalitet. Vi har 
for eksempel etablert månedlige målin-
ger hvor avvik og tiltak diskuteres og 
følges opp fortløpende. Et annet viktig 
tiltak har vært å finne ut hva kundene 
våre faktisk mener om de leveransene 
de får. Så langt har dette gitt oss mange 
positive muligheter til forbedring.

Kompetanse!
Forskrifter, interne krav og målinger 
og ikke minst kundenes forventinger 
til oss, gjør at kompetanse hele tiden 
må settes i høysetet. Risa-skolen, som 
gir jevnt påfyll av høy standard, er eta-
blert og begynner å vise gode resultater. 
Et omfattende kurstilbud skaper mer 
bredde, fanger opp flere og gir større 

mulighet til å velge i forhold til egen 
tidsplan. 

Det er i tillegg viktig å utvikle framti-
dens ledere i konsernet. Dybdeintervju 
med alle ledere og mellomledere er al-
lerede utført, og dette vil danne grunn-
laget for en individuell plan for videre-
utviklingen av hver enkelt.

Når det gjelder kompetanse, er er-
faring et viktig nøkkelord, for kursing 
alene hjelper lite om ikke også viktig er-
faring legges til grunn. I så måte er den 
sammensetningen vi har i dag av både 
unge og mer rutinerte medarbeidere et 
kjempeflott utgangspunkt for dagens og 
framtidens utfordringer.

Vi i Holt Risa vil ønske alle våre an-
satte, kunder og andre forbindelser en 
riktig god og fredfull jule- og nyttårsfei-
ring.

Ingvar Skogland

SVAR: bildet er tatt loddrett ned i en av rørspuntene i prosjektet i frøyerveien på Hana. Planeten i midten er vannspeilet i bunn av røret. 

Hva er dette?
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er at større bygg blir fundamentert også 
med tanke på jordskjelv. Da blir det i 
tillegg boret en fjellfot hvor pelene blir 
støpt fast.  

– Disse pelene skal holde også mot 
strekkrefter som virker oppover. Det 
har vært en regel om dette i flere år, men 
det er først det siste året vi har sett at 
regelverket blir gjennomført, viser Øy-
vind Gonsholt til. 

Når dagens krav til fundamentering 
er at bygget skal tåle et jordskjelv, kan 
en jo lure på hvordan byggene var fun-
damentert den gangen da Henrik Ibsen 
trådde sin barnesko i nabolaget. I sin 
tid ble for eksempel den store gotiske 
teglsteinkirken like ovenfor NAV-bygget 
pelet med tømmerstokker satt vertikalt 
ned i bakken. For rundt 20 år siden 
hadde kirken seget så mye at den måtte 
bli refundamentert. Byggene som tidli-
gere stod på NAV-tomta i Skien var deri-
mot satt opp på tømmerflåter. 

– Det var vanlig før i tiden at en la ned 
tømmerstokker som en flåte og støpte 
grunnmurene oppå det. Så lenge det 
ikke kommer luft til og går råte i tøm-
meret, kan det holde i mange år. Dagens 
metoder er jo selvfølgelig mye sikrere, 
kommer det fra Øyvind Gonsholt. 

5 2

n Holt Risa AS begynte å fundamentere 
NAV-tomta i sentrum av Skien tidlig i 
høst og skal være ferdig med jobben 
innen jul. Kontrakten har en verdi på 
åtte millioner kroner og omfatter 150 
stålkjernepeler i tillegg til spunting av 
to sider på tomta, til sammen 1.200 
kvadratmeter. Byggeplassen ligger midt 
i hjertet av Skien. Valget av stålkjerne-
peler til fundamentering er derfor ikke 
uventet. 

– Etterspørselen etter betongpeler er 
på vei nedover her på Østlandet. Det 
har mye å gjøre med at pelemaskinene 
bråker mye inne i byen. Under arbeidet 

med stålkjernepeler bruker vi borerigg. 
Det er mye roligere. Vi borer først fôr-
ingsrøret ned i fjellet og monterer der-
etter stålkjernepeler oppi røret. Til slutt 
blir dette fylt med betong, forklarer 
avdelingsleder i Holt Risa avdeling øst, 
Øyvind Gonsholt. 

Arbeidet med NAV-tomta i Skien har 
gått helt etter planen.

– Vi ligger godt i rute. Vi fikk denne 
jobben i en pakke av tre oppdrag for 
Veidekke Entreprenør AS. Disse om-
fattet fundamentering for de nye NAV-
byggene både i Porsgrunn og Skien. 
Av disse er kontrakten i Skien den 

absolutt største, kommenterer Øyvind 
Gonsholt.

Borer med gassmaske
Grunnen som Holt Risa har fundamen-
tert og satt opp spuntevegger i, består 
av leire. Avstanden fra bunnen av byg-
gegrunnen til fast fjell varierer fra et par 
til godt over 20 meter. Når man jobber i 
grunn som ligger i sentrum av en gam-
mel by, må man regne med å treffe på 
litt av hvert. På tomta til det nye NAV-
bygget har det tidligere blant annet vært 
en bensinstasjon. 

– Det er til dels forurensede masser i 
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grunnen her. Det gjør at arbeiderne må 
jobbe med gassmaske i deler av prosjek-
tet. Det er ikke så ofte vi må det, kom-
mer det fra prosjektleder i Holt Risa, 
Jarle Hundershagen. 

For borer Tom Thorsen og hjelpe-
mann Bjørn Einar Solheim er maskene 
en trygghet. 

– Det er selvsagt litt mindre kom-
fortabelt å jobbe med gassmaske, men 

det er jo nødvendig når du står så lenge 
oppi kilden til forurensningen slik som 
vi gjør. Gassen som kommer opp kan 
være skikkelig ubehagelig for oss som 
står så nært, kommer det fra Tom Thor-
sen. 

skal tåle jordskjelv 
Det nye NAV-bygget i Skien skal bli seks 
etasjer høyt. En ny trend det siste året 

n Miniriggen kommer inn dører som er 
90 centimeter brede, noe som er van-
lig minstedimensjon for ytterdører i de 
fleste norske hus og bygninger. Det vik-
tigste bruksområdet til den nye riggen 
er refundamentering av bygg som av en 
eller annen grunn har begynt å sige eller 
trenger forsterkning i fundamentet. Da 
nytter det ikke å komme med en rigg i 
vanlig størrelse, uten å gjøre omfattende 
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MINIRIGG: Christian stokke er hjelpemann 
for den nye miniriggen til Holt risa. maskinen 
befinner seg for tiden på Østlandet. 

Fundamentalist i NAV-systemet naV er en av de viktigste bærebjelkene i velferdsstaten. Holt risa avdeling øst har i høst  
fundamentert grunnen under det nye naV-bygget i skien så solid at bygget skal tåle et jordskjelv. 

Kompletterer utstyrsparken
Med den nye miniriggen i stallen dekker Holt Risa AS de aller fleste behov 
innen fundamentering. 

riving på bygget.
– Vi har tidligere leid inn minirigg et-

ter behov, men fant ut at vi burde eie en 
selv. En av de ansatte er lært opp og har 
fått ansvaret for å bruke riggen ute på 
oppdrag sammen med en hjelpemann. 
For tiden befinner riggen seg ved avde-
lingen på Østlandet, forteller avdelings-
leder i Holt Risa øst, Øyvind Gonsholt. 

KRATER: byggetomta til nye naV i skien ser foreløpig ut som et krater. I krateret sørger jarle Hundershagen og Holt risa as for at det er mulig å bygge et 
nytt bygg.

YNGRE OG ERFARNE KREFTER: tom thorsen (t.h.) har lært opp mange i Holt risa innen boring. bjørn 
einar solheim er med som hjelpemann.
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n Ytterst ved Lyse sitt LNG-anlegg i Ris-
avika har Holt Risa AS holdt stand på 
en lekter siden begynnelsen av oktober  
med en 53 tonn tung pelemaskin. Til 
denne jobben trenger dessuten mann-
skapene en tolv tonn tung boremaskin 
og et aggregat som veier syv tonn. Et-
ter et par uker med rigging og klargjø-
ring var de ansatte klare til å starte den 
omstendelige prosessen med å bore ned 
pelene til kaianlegget. Pelene blir satt 
ned med en teknikk som ikke er helt 
ulik den som blir brukt under boring av 
oljebrønner i Nordsjøen.

– Hver pel består av en stålkjerne  
med et fôringsrør utenpå. Foringsrøret 
blir først boret minst en meter ned i fast 
fjell. For å komme så langt ned, må vi 
gjennom et tykt lag med påfylte mas-
ser, sedimenter og morene. Fôringsrø-
rene består av sju lengder på tre meter 
hver. Fra toppen går vi altså 21 meter 
ned, forklarer bas i Holt Risa, Enevald 
Reime. 

24 peler pluss dykdalb
Inni foringsrøret senker de ansatte i 
Holt Risa ned en stålkjernepel som skal 
hvile direkte i bunnen av det ferdig- 
borete fjellhullet. Det er stålkjernepele-
ne som skal bære selve vekten av kaien 
og kjøretøyene med last som skal ope-
rere oppå den. 

– Tomrommet mellom stålkjernepe-
len og foringsrøret blir så fylt opp med 
sementmørtel slik at foringsrøret funge-
rer som en forskaling, og hindrer at salt-
vann trenger inn til stålkjernepelen og 
forårsaker korrosjon. Utenpå alt kom-
mer en knekkavstiver, eller en stålrørpe-
le, som har langt større dimensjon enn 
foringsrøret med den innstøpte stålkjer-
nen. Mellom foringsrøret og knekkav-
stiveren fyller vi opp med armering og 
betong. Knekkavstiveren blir banket 
bare et kort stykke ned i løsmassene. 
Hensikten med den er å ta imot krefter 
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som virker sideveis på kaianlegget, fort-
setter Enevald Reime. 

Kontrakten til Holt Risa omfatter 24 
peler til kaianlegget og tre skråstilte pe-
ler til en dykdalb, som er faguttrykket 
for et frittstående fortøyningspunkt.

 
Utfordrende jobb
De ansatte i Holt Risa har i gjennomsnitt 
brukt to dager på alt arbeid med hver 
pel. 

– Kaidekket består av ferdigprodu-
serte elementer med hull i. For at disse 
elementene skal passe med pelene, må 
disse plasseres veldig nøyaktig, under-

streker basen. 
Det kan by på utfordringer når lek-

teren til tider oppfører seg som en pram 
i grov sjø. 

– Været på denne tiden av året er ikke 
ideelt til denne type jobb. Vi har ligget 
litt bak skjemaet, men jobber overtid for 
å holde oss så à jour som mulig, fram-
holder Enevald Reime. 

Det er entreprenørfirmaet Birken & 
Co som har underenterprisen for støpe-
arbeidene til kaianlegget. Holt Risa er 
hyret inn i prosjektet som en underleve-
randør av Birken & Co.
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Holt risa as har fundamentert kaianlegget hvor store lng-tankere skal legge til for å fylle opp flytende gass i 
risavika neste år. skipene som skal ut på verdenshavene med lyse-gass vil påføre kaien store påkjenninger. solid fundament for lng-kai

PÅ FJELLGRUNN: stålkjernepelene skal hvile inn i fast fjell. stian bø fjerner endestykket med hulrom og 
gjenger slik at den nederste pelen blir liggende stabilt med kompakt stu.

PÅ LEKTER: det meste av arbeidet med å fundamentere lng-kaien i risavika må skje fra 
lekter. det byr på mange utfordringer på denne årstiden.

PÅ FJELLGRUNN: stålkjernepelene skal hvile inn i fast fjell. 
stian bø fjerner endestykket med hulrom og gjenger slik at 
den nederste pelen blir liggende stabilt med kompakt stu.

LINET OPP: stålrør og stålkjernepeler ligger linet opp i 
risavika.

SOLID: stålkjernepelen, som skal holde kaien oppe, blir firt ned i et forings-
rør som er boret ned i fjellet. det største røret ytterst er en knekkavstiver 
som motvirker krefter sideveis.
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ten har et arbeidsgiveransvar. Vi plikter 
alle til å si fra om farlige forhold. 

Skal vi bli bedre på alle nivå, handler 
det om læring, og læring får vi av gode 
og dårlige erfaringer. Gjennom rappor-
tering og måling og et strukturert in-
ternkontrollsystem kan vi sikre at vi får 
lik oppfølging fra prosjekt til prosjekt. 
Konsernets nettverksgrupper sikrer oss 
overføring fra bedrift til bedrift.

Rette holdninger
Vi jobber i en risikoutsatt bransje og 
HMS står høyest på agendaene i alle 
møter vi har fra ukemøte, fremdriftsmø-
ter, basmøte, vernerunder og til allmø-
ter. Men dette hjelper ikke hvis vi har 
feil holdninger. De rette holdningene 
etablerer vi sammen gjennom menings-
fylte tiltak og gjensidig respekt for våre 
arbeidsoppgaver.

Gode holdninger legger grunnlaget 
for en trygg atferd og er med på å gjøre 
hverdagen vår tryggere, også i privat-
livet. Og husk; neste gang du vil ta en 
snarvei, det er de som er hjemme som 
vil ha oss hele tilbake! 

Hans Olav Storkås

n Det har hendt mye i 
løpet av det siste halv-
året. Vi har omsider fått 
startet på vårt første pro-
sjekt, som blir behørig 
omtalt i dette nummeret. 
I denne lederen vil jeg ta 
opp et tema som berører 
alle.

Hva kan gå galt?
Ved oppstart av alle prosjekter er det 
mange formaliteter som skal huskes 
på. Noe av det viktigste er å ha et op-
pegående internkontrollsystem. Med 
oppegående mener jeg at en har nød-
vendig kompetanse og forståelse i alle 
ledd av de rutiner og prosedyrer som er 
nødvendig. Å sikre dette i praksis er en 
utfordring. Mye av HMS-tankegangen 
handler om å se de mørke skyer i ho-
risonten; hva kan gå galt, hvordan kan 
jeg hindre slike hendelser og ikke minst 
hva kan jeg lære av disse hendelsene? 
En uønsket hendelse kommer mye nær-
mere deg når den skjer mennesker som 
står deg nær. Det kan være kollegaen 
din, men også familie. Vi har vel alle 
følt på kroppen den frykten vi får når 
vi hører det har skjedd en ulykke. Da 
er det lett å være etterpåklok og si at jeg 
skulle bare, eller at jeg tok en kalkulert 
risiko. Etterpå er det ofte skyldfølelsen 
som er tyngende. Kunne vi gjort noe an-
nerledes?

godt verktøy
Vi har i dag mange gode verktøy som 
skal sikre involvering fra alle på pro-
sjekter: Overordnet risikoanalyse, sik-
ker jobb-analyser (SJA),  rapportering 
av uønskede hendelser (RUH ) og av-
viksbehandling. Disse verktøyene er 
gode, men de må brukes og de timeløn-
te må involveres. Det er kun i et sunt og 
godt arbeidsmiljø at gjensidig åpenhet 
og ærlighet er en selvfølge. For å få den-
ne interaktive prosessen til å fungere er 
dette en premiss. Hvordan skaper vi da 
et godt arbeidsmiljø?

En kommer ikke utenom at ledelsens 
engasjement er viktig. Uten noen som 
går foran og involverer andre i HMS-
arbeidet, vil det meste strande. Dette 
krever mye oppmerksomhet og reflek-
sjon. Her gjelder det å prøve å slå flere 
fluer i et smekk. God HMS-planlegging 
er også god driftsplanlegging. Utstrakt 
bruk av SJA (sikker jobb-analyser) in-
volverer alle og er et glimrende verktøy 
for å planlegge arbeidet smartere på alle 
vis. 

Læring
Integreres dette og er samspillet godt 
nok i virksomheten, er det snart like na-
turlig at innspill til SJA kommer fra alle 
kanter, så vel fra timelønte og under-
entreprenører. Det handler mye om an-
svarliggjøring. De timelønte har også et 
arbeidstakeransvar akkurat som bedrif-

Krevende spunteoppdrag
Holt risa as har boret 155 rørspunter ned i fjell i det nye byggeprosjektet til Østerhus i frøyerveien på Hana. Veggen, som består 
av opptil tolv meter lange rør, skal holde på plass massene som ligger ovenfor leilighetsprosjektet. når tomta er ferdig gravd ut, 
blir grunnmuren støpt opp langs spuntveggen. tomrommet mellom grunnmuren og spuntveggen blir så fylt med masser. 

1.550 KVADRATMETER: spuntveggen som skal gi plass til det underjordiske 
parkeringsanlegget er til sammen 1.550 kvadratmeter. Her blir «puta», en langs-
gående ståldrager med fjellstag, montert på toppen av veggen før massene er 
gravd ut. en ny pute skal bli montert midtveis mellom toppen og fjellgrunnen.

UTFORDRENDE UNDERLAG: Valget av rørspunt framfor den mer vanlige 
varianten nålspunt, er gjort på grunn av massene på tomta. de består av 
leire på toppen og et tykt lag av morene før fast fjell. det ville bydd på store 
utfordringer å trenge ned til fjellgrunnen med nålspunt.  

TIDKREVENDE: Hver spuntlengde består av opptil fire rør som blir sveiset i sammen før de blir boret videre. dette bildet er tatt helt i starten av prosjektet. de 
ansatte i Holt risa as boret ned opptil fire rørlengder til dagen.

engasjert Hms-ledelse

DAGLIG LEDER  Hans Olav Storkås:
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DAGLIG LEDER  Hans Olav Storkås:
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ging. Nå er det bare fascinerende å høre 
drønnet fra langt inni fjellet og serien av 
ekko som bølger ut i det fri. En dag i nov- 
ember sitter vi på med bas Ronny Bakk 
i varebilen innover i fjellet for å kikke 
på stuffen av avløpstunnelen, hvor det 
nettopp er fyrt av en salve. Gjennom ly-
den av countrymusikken på anlegget og 
bråket fra anleggsmaskinene når vi fram 
med et par spørsmål underveis. 

– Hvor jeg er i fra? Jeg er fra Levan-
ger og har vært på et anlegg i Sauda i et 
par år før jeg kom ned hit. Jeg har vært 

n Oppstarten av arbeidet med Jøssang 
kraftverk var 1. september. Anleggsperi-
oden er beregnet til å vare i to år før van-
net kan strømme gjennom tunnelene og 
produsere kraft til Lyse sitt strømnett. 
Jøssang kraftverk er eid av Jørpeland 
kraft, som igjen er eid av Lyse med 70 
prosent og Scana Steel med 30 prosent. 
Den første salven var én av i alt rundt 
1.700 enkeltsalver som må til, bare for å 
drive de seks kilometerne med ulike ty-
per tunneler i prosjektet. I tillegg kom-
mer hallen på 500-600 kvadratmeter. 

– Det er alltid de første salvene som 
byr på størst utfordringer sikkerhets-
messig. Da skjer sprengningen i dagen 
og det er fare for steinsprut langt utover 
fjorden her. Under første salven måtte 
vi få brakt noen tyske fiskere i sikkerhet 
før vi kunne trykke på knappen, fortel-
ler administrerende direktør i Risa Rock 
AS, Hans Olav Storkås. 

Samtale ved stuffen 
Det er lenge siden det var farlig å stå i 
tunnelåpningen når det foregår spren-

big bang på jørpeland

mange steder, roper Bakk tilbake. 
– I følge myten er de fleste av dere 

som jobber slik skilt. Hvordan er det 
med deg?

– Jeg har en tålmodig kone og tre 
barn hjemme i Levanger. Myten om oss 
anleggskarer er nok sterkt overdrevet 
selv om det er enkelte som holder den 
i hevd med festing og moro, ler nord-
trønderen. 

– Skal du hjem til jul? rekker vi å 
spørre før turen er over. 

– Ja, det kan du banne på! Vi gleder 
oss alltid til jul, smiler basen før han for-
svinner opp i steinhaugen under stuffen 
med spettet i hånda.  

Jul i mars 
Ronny Bakk er én av i alt rundt 50 
personer som er engasjert med å drive 
tunnelene til Jøssang kraftverk. Det er 
underentreprenøren Birkeland Entre-
prenørforretning som driver inn ad-
komsttunnelen til selve kraftstasjonen, 
som ligger 500 meter inn i fjellet. Ad-
komsttunnelen skal være ferdig rundt 

februar neste år.
– 30 meter inn i fjellet har vi gjort 

et tverrslag, det vil si en 90 graders 
sving mot høyre. Etter 20 meter har vi 
svingt 90 grader til venstre igjen. Da er 
vi i avløpstunnelen, som løper parallelt 
med adkomsttunnelen mot kraftstasjo-
nen. De siste meterne av avløpstunne-
len, som ender under havoverflaten, vil 
ikke bli sprengt ut før helt til slutten av 
prosjektet. Avløpstunnelen og adkomst-
tunnelen blir derimot drevet samtidig 
innover mot selve kraftstasjonen. Når 
hallen til kraftstasjonen er ferdig, vil én 
rigg fortsette den 4,3 kilometer lange 
tunnelen opp til Dalavatn, forteller pro-
sjektleder Knut Dagestad.

Inntil våren vil ikke Risa Rock ha 
egen rigg i drift. Foruten riggen til 
Birkeland Entreprenørforretning har 
Risa Rock foreløpig leid inn en rigg fra 
Mesta. Først i mars blir det ordentlig jul 
for de ansatte i Risa Rock for da ankom-
mer nemlig en splitter ny Atlas Copco 
borerigg sammen med en like ny laste- 
og bæremaskin til Jøssang kraftverk. 

arbeidet med å drive tunnelene til jøssang kraftverk er i full sving langs bot-
nefjorden. «fjellkarene» er mer enn halvveis inn til kraftstasjonen i adkomst-
tunnelen og allerede godt i gang med avløpstunnelen ved siden av. 
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TUNNELÅPNING: den begynner å likne en skikkelig tunnel, adkomstunnelen til jøssang kraftverk. (f.v.) 
administrerende direktør i risa rock, Hans olav storkås, bas ronny bakk og riggreparatør leif oddvar 
klungland står foran åpningen.

DYPT I FJELLET: Arbeidet med adkomsttunnelen 
til kraftstasjonen har nå kommet over halvveis.

«STUFFER» I VEI: bas ronny bakk i aksjon ved stuffen. 

PANGSTART: risa rock har med byggingen av jøssang kraftverk fått en pangstart.



returadresse: risa-konsernet, Pb 14, 4367 nærbø

w w w.risa.no

Risa-konsernet

I dag er Risa-konsernet gjennom sine seks datterselskap regionens ledende entreprenørselskap. Og vi satser  
på videre vekst. Et naturlig steg framover vil være å markere oss på nasjonalt nivå. Den største og viktigste  
ressursen vår for å nå dette målet er de dyktige medarbeiderne vi har, og forankringen i en kultur preget av 
tillit, ansvar og entusiasme. Vi tror at vekst og framgang skapes av trygge og utviklende arbeidsforhold.

Risa-konsernet 
Postboks14, Bjorhaugslettå, 4367 Nærbø.
Telefon: 51 79 13 00
post@risa.no

Holt Risa AS
Postboks 14, Bjorhaugslettå, 4367 Nærbø.
Telefon: 35 56 93 90
Avdeling Øst: 
Postboks 1730, Vestsida, 3998 Porsgrunn.
Telefon: 35 93 39 50
post@holtrisa.no

Jærbetong AS 
Gudmestadveien 371, 4365 Nærbø.
Telefon: 51 79 18 00
post@jaerbetong.no

Risa Rock AS
Postboks 14, Bjorhaugslettå, 4367 Nærbø.
Telefon: 51 79 13 00
post@risarock.no

Risa AS
Postboks 14, Bjorhaugslettå, 4367 Nærbø.
Telefon: 51 79 13 00
post@risa.no

AS Betong
Postboks 55, Snekkerveien 28, 4321 Sandnes.
Telefon: 51 60 52 00
post@betong.no

Bjørns hage og anlegg AS
Postboks 222, Bjorhaugslettå, 4367 Nærbø.
Telefon: 51 79 95 55
post@bha.no
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