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Fokus på kjerne-
virksomhet
n Som nevnt i forrige utgave av Ron-
garen, fortsetter Risa-konsernet sitt fok- 
us på vår kjernevirksomhet. Konsernets 
kjernevirksomhet består av de fem drifts-
selskapene Holt Risa, Jærbetong, Risa, 
AS Betong, Bjørns hage og anlegg med 
tilhørende eiendommer. Som et ledd i 
dette arbeidet, fortsetter vi våre nettverk 
på tvers for å utnytte potensielle syner-
gier innen marked, innkjøp, HMS/K, 
personal, IT og økonomi. Dette er noe vi 
ser bærer frukter og det er i tråd med vår 
visjon om ’Å gjøre hverandre gode’.  

Nok en tøff vinter har satt sitt preg 
på dette første halvåret. For noen av 
konsernselskapene har dette medført 
permitteringer og redusert drift, og vi 
konkluderer med at vi må være mer for-
beredt til å takle vinterarbeid og heller 

se på det som en pluss dersom vi skulle 
oppleve normale eller milde vintre igjen. 
Vi er i sluttfasen på flere kontrakter med 
krevende priser som følge av etterdøn-
ninger fra finanskrisen. Prisene ser nå ut 
til å være på vei oppover og vi registrerer 
en økning i forespørsler samt at ordretil-
gangen har økt de siste månedene.  

Det er viktig for konsernets selskap-
er å fortsette fokus på å velge de riktige 
prosjektene og få til videre synergier for 
selskapene våre.

 For å styrke oss og å møte den stadig 
økende konkurransen om arbeidskraft, 
har vi fokus på kompetanseheving og 
personlig utvikling.  Målet er fornøyde 
ansatte som trives og vokser med sine 
oppgaver.  Konsernet har et rekordlavt 
sykefravær og det mener vi gjenspeiler 

god trivsel og gode arbeidsfor-
hold. Nordsjørittet er nylig gjen-
nomført og Risa-konsernet stilte 
med rundt 100 deltakere og det 
er vi godt fornøyd med! Jeg ser 
allerede frem til neste års ritt og 
håper at det stiller enda flere.

Sommerferien er like om hjørnet 
og jeg vil med dette ønske alle 
ansatte en flott sommer som jeg 
håper de benytter til avslappende aktivi-
teter sammen med sine nærmeste. Det er 
viktig å lade batteriene nå foran en hek-
tisk ettersommer og høst.

Bjørn Risa

«Rongaren» er Risa-konsernets informasjonsblad, og kommer ut to 
ganger i året. 

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».
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Risa-konsernet

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

AS Betong
Administrasjon:
Postboks 55, Snekkerveien 28, 
4321 Sandnes.
Produksjon:
Skurvemarka 1
4330 Ålgård
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

FORSIDEBILDET: Tom Jensen i Holt Risa AS borer 
ned stålkjernepeler for prosjektet «Tre Tårn» i 
sandnes.

SkuRvE InDuSTRIOmRåDE 

Hele området omfatter 350 dekar 
med næringsarealer. 

Risa Invest har rundt 30 dekar for 
salg i tillegg til et næringsbygg. 

Skurve industriområde omfat-
ter også Gjesdal Næringspark 
som også har en rekke tomter 
for salg.

www.gjesdalnaeringspark.no
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n Etter omtrent et halvår i konsernet, 
kan vel Jarl Scheie ikke lenger regnes 
som et nytt fjes i gangene på Bjorhaug. 
Etter oppveksten på Bryne, har arbeids-
livets uransakelige veier gradvis ført han 
sørover. Veien har gått fra oljeindustrien 
på Forus, via Aarbakke, før han i januar 
stempla inn hos Risa AS. Så, hvordan ser 
han på det?

– Jeg trives godt i arbeidslivet på 
Jæren. Det er et spennende og givende 
miljø å være en del av, og Risa AS er en 
spennende arbeidsplass, som også er en 
betydelig arbeidsgiver i området.

Framtidsutsikter
For Jarl Scheie er entreprenørbransjen 

på land et nytt bekjentskap etter flere år 
i bedrifter som er knyttet opp mot det 
som skjer offshore. Utfordringene her 
er annerledes, men tallene skal likevel 
håndteres på samme måte. Hva tenker 
han så om bransjens framtid?

– Entreprenørbransjen kommer ikke 
til å bli nedlagt en dag, den har framtida 
foran seg, og en kommer til å ha anleggs-
drift i all framtid. Den har hatt liten kon-
kurranse fra utlandet, bare spede forsøk. 
Det kan kanskje bli det senere, men så 
langt har det vært en relativt skjerma 
næring. 

Som de kjeledresskledde ute i felten, 
har også Scheie hatt nok å henge fingre-
ne i siden han kom til Risa AS. Etter en 

snørik og mørk vinter, ser han nå som-
merens lys. 

– 2010 var et tøft år, men jeg ser lyst 
på framtida fordi jeg ser en bedring i 
markedet, prisene er i ferd med å nor-
malisere seg. Ett eksempel er den nye 
veikontrakten, som har en helt annen 
risikofordeling enn den gamle. 

Styrking
– I kjølvannet av større prosjekt, ser 
vi også at kundene agerer på en annen 
måte. Dette krever en annen håndtering 
og et annet fokus enn det som har vært. 
Derfor ønsker vi nå å styrke kontrakts-
administrasjonen, slik at vi kan styrke 
oss på det området. Prosjektene krever 
også tettere oppfølging, noe som medfø-
rer at vi må styrke prosjektledelsen også. 

En av de første oppgavene Scheie tok 
fatt i, var å få på plass finansieringspak-
ken rett over nyåret. 

–  Det gir et bra utgangspunkt mot en 
spennende framtid, sier Jarl Scheie, før 
han fortsetter jakten på framtidens tall. 

Tallenes talsmann
den nye finansdirektøren i risa as, jarl scheie, er vel ombord. Han 
snakker litt om overgangen til ny jobb, og ser på utsiktene framover. 

Vårens vakreste mareritt

Den beste kvinnen i Risa-konsernet, 
åshild gudmestad (til venstre).

Tandem-damene, Torill og Anne Margrethe

Vandrepokalen vandrer fra egil Høien til sveinung klippen, og fra 
jannike edland til åshild gudmestad

n 100 ansatte i Risa-konsernet stod på 
startstreken 11. juni da Nordsjøritt- 
et ble arrangert. Det var strålende sol 
og perfekte forhold til å sykle. Dette 
var fjerde året på rad at Risa-konsern-
et stilte med eget lag. Engasjementet 
rundt Nordsjørittet er med å skape et 
flott samhold i bedriften og å opprett-
holde en god statistikk innen sykefra-
været. Ledelsen oppfordrer enda flere 
til å hive seg på sykkelsetet til neste år. 
Begynn treningen allerede i år! 
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Nå blir det «bånn gass»

n Etter en kald vinter med noen 
permitteringer, og en laber vår, 
ser det nå ut til å bli «bånn gass».

Når det gjelder ferdigbetong, 
har vi hatt en rolig vår, men alt 
tyder nå på at det blir en travel 
sommer og høst. Vi har i juni 
fått kontrakt på leveranser på 
over 20 000 m³ betong til Kruse 
Smith. Ellers er det mange spen-
nende prosjekter framover med 

de faste kundene våre. Nå i det siste har 
vi også fått ett prosjekt med NCC og ett 
med Skanska.

Av andre interessante aktiviteter, kan 
vi nevne leveranse av kaiplateelementer 
til Kaupaneskaien for Skanska og plat-
tendekker til ulike byggeprosjekt i Kris-
tiansand. 

Mange peleprosjekter har startet opp 
og flere er i startgropen. Det er positivt 
at markedet for betongpeler er på vei 

oppover igjen. Stadig flere av betong-
pelene leveres med Bitumenbelegg for å 
øke bæreevnen til pelen. Vi har en egen-
utviklet sprøytemaskin som er helt unik 
til dette formålet.

Midtdelere, som det tidligere har 
vært vanskelig å selge, har nå virkelig 
tatt seg opp. Det er sjelden en kan selge 
et produkt med bedre samvittighet enn 
midtdelere, som bokstavelig talt redder 
liv i trafikken. Forhåpentligvis blir enda 
flere veistrekninger i Norge utstyrt med 
midtdelere, uavhengig av hvem som la-
ger dem. Det nye nå er at midtdelerne 
blir levert med støy – og gjennom-
synskjerm på toppen. De blir da opp til 
to meter høye.

Recon-lømur går ut så fort vi klarer 
å produsere, med leveranser fra Ølen i 
nord til Kristiansand i sør. I vår leverte 
vi for første gang en helt ny variant av 
Recon-lømur, nemlig blokker som ser 

ut som de er satt sammen av flere min-
dre blokker (se bilde side 9). Til mindre 
murer egner disse blokkene seg svært 
godt. 

Sandaband pluggemørtel blir det 
også flere leveranser av etter sommeren, 
BP har flere brønner der det vurderes 
dette pluggematerialet. Vi starter med 
Valhall i august.

Jeg vil takke alle ansatte for god innsats 
og lojal oppslutning første halvår av 
2011! Dermed gjenstår det bare å ønske 
kunder, leverandører og ansatte en god 
sommer. 

Tor Magne Kvia

Kaupanes 
fragmenteringsanlegg

jærbetong leverer og pumper til 
leveransen i bunnplata.

arild mellomstrand, tore egeland og to ansatte i eco style 
legger ut bunnplata mens Kjell Arild Helleberg pumper 
betong.

ny recon-
blokk
n Første Recon-mur med ny fasade rus-
tikk er satt opp i Verdalen av A. Svela 
Maskin. Hver stein ser ut som flere 
mindre steiner og er veldig flott til lave 
murer.

kvalitet i jærbetong

n Kvia AS har betongarbeidet til funda-
ment og trafostasjon til gjenvinningsan-
legg for jern. Jernet blir sortert og malt 
opp. Fundamentet er ca 500m² stort, og 
det går med ca.600m³ betong.

Byggherre er Hermod Teigen AS.

Her er et knippe bilder som viser at kvalitet alltid er i fokus i prosjektene til jærbetong.

bla om for mer kvalitet i jærbetong.

første del av 110 kaiplateelementer med 100 
tonn armering i kaupaneskaien. (27 trailerlass 
med elementer)
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n A.H Bygg  har betongarbeidet for 3 blokker med 
15 leiligheter i hver. To av blokkene er nesten ferdig-
støpt og den tredje er akkurat påbegynt. Totalt går 
det med ca 2250 m³ betong.

Byggherre er S.I Tend.

n Øvestad AS har betongarbeidet for 48 leiligheter 
og tre eneboliger  med utsikt over Gandsfjorden.

n Skanska AS bygger Kristenberget kul-
vert på Solasplitten. Jærbetong leverer 
betong til kulverten som skal bli 310 
m og skal være ferdig støpt til jul. Det 

bjønnbåsen

bjønnbåsen : oversiktsbilde.

Kristenberget kulvert

Austrått panorama

kjell Øvestad  støyper 
og tor einar grimsmo 
har kontroll på pumpa.

blir brukt selvkomprimerende betong i  
veggene og vanlig SV40 betong i dekk-
ene. Veggene og dekkene blir støpt 
samtidig i seksjoner på 12,2m. 

oversiktsbilde over forskaling som går på hjul og flyttes hel for hver seksjon.

Pumpeoperatør kjell arild Helleberg fra jærbetong og glenn lima 
fra skanska poserer gjerne for fotografen, mens andre  følger 
med på hvordan betongen flyter i forma.

kay thomas fuglestad fra a.H bygg og kjell 
arild Helleberg, pumpeoperatør fra jærbetong.

9
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Helstøpt bedrift
betongbedriften Øen og Haugstad as har på få år støypt seg et godt funda-
ment i det lokale markedet. så langt har pilene bare pekt én vei – oppover. 

n Det hele startet i 2005, med et tilbud 
fra en entreprenør om å reise rundt i 
Norge og montere høydebasseng. Begge 
hadde et ønske om å styre dagen litt 
mer selv, og dermed var grunnlaget til 
firmaet Øen og Haugstad AS lagt.

– Det var bare oss to som starta i 
2005, men etter hvert ballet det på seg, 
og i dag er vi åtte mann i arbeid, sier Ove 
Haugstad. 

Etter å ha reist rundt land og strand 
for å montere høydebasseng, har mar-
kedsgrunnlaget etter hvert blitt av en 
mer lokal art, forklarer Haugstad:

– Det er landbruket som er hoved-
kunden vår. Vi bygger mest bygg for 
storfe, gris og sau. Etter hvert har vi fått 
et godt rykte blant bøndene. De ønsker 
ofte å gjøre en del egeninnsats og vi har 
fått til et godt samarbeid på det feltet. Vi 
har et godt samarbeid med Grude Land-
bruksbygg på denne delen av oppdrag-
ene. 

milepæler
Jæren ligger desidert på topp i Norge 
når det gjelder investeringer i landbruk-
et, så det har ikke manglet på arbeid. 
Nye folk er som nevnt tatt inn, firmaet 
har også investert i lastebil, og et lager 
og kontorlokale i Stokkelandsmarka på 
Vigrestad. 

– Begge de to investeringene var mile-
pæler for oss, vi hadde ikke forventet at 
ting skulle gå så godt så fort, sier Haug-
stad mens Øen nikker ved siden av. 

Vigrestad er også basen for de ansatte 
i bedriften. Alle åtte bor eller har bodd på 
Vigrestad, og miljøet på arbeidsplassen 
vitner om en godt innarbeidet gjeng, der 
humoren sitter løst. Under arbeidet på 
gulrotpakkeriet på Klepp, hagler kom-
mentarene til de to som skal intervjues, 
og Haugstad parerer med at sånn har vi 
det her. 

En viktig del av den lagfølelsen fir-
maet har, blir bygget opp med et felles 
«morgenmøte», klokka 05.45 i lokalene 
på Vigrestad. Der samles gjengen over en 
kopp kaffe for prat om løst og fast før de 
legger ut til sine respektive arbeidsplas-
ser. Om det er miljøet eller genene som 
spiller inn, skal være usagt, men sykefra-
været er ekstremt lavt, sier Haugstad:

– Det er snakk om noen promille i 
året, og det er sjeldent har vi fått høre.

Det sosiale toppes med et årlig kom-
binert julebord og utenlandstur for de 
ansatte. Dager med støyping blir da av-
vekslet med inntrykk fra storbyer i Eu-
ropa, og en gang til New York. 

landbruk og sjø
Men det er arbeidet som legges ned som 

er det viktigste.
– Omsetningen i 2010 var på 20 mil-

lioner kroner, og vi har vært klasse II-
bedrift de siste tre åra, sier Haugstad.

I tillegg til landbruket, går noe av tid-
en med til vedlikehold, og bedriften er 
nå i ferd med å opparbeide seg en kom-
petanse i støyping av småbåthavner og 
industrikaier.

– Vi kommer til å ha et fokus på dette 
framover. Det har vist seg å være et godt felt 
for arbeid på vinteren. Selv om vinteren 

er en utfordring i betongbransjen, har vi 
hatt alle mann i sving året gjennom, sier 
Haugstad. 

godt samarbeid
Samarbeidet med Jærbetong har også 
gått bra. Med et snitt på 150 kubikkme-
ter i uka, har åttemannsbedriften klatret 
opp til å bli den tredje største kunden 
til Jærbetong.

– Vi snakker med dem daglig. Mye av 
arbeidet vårt må tas på sparket, og Jær-

betong har fleksible og gode folk, slik at 
samarbeidet er veldig godt, sier Haug-
stad, og får støtte fra Øen. 

Så har det vært noen utfordringer og 
tøffe tak siden oppstarten?

Begge tenker litt, før Haugstad skyter 
inn: 

– Nei, det har i grunnen ikke vært 
det. Det har gått på skinner, og vi har 
kommet heldig til det, men så har vi 
gode folk. Det er den tilbakemeldingen 
vi får hele veien, at vi har gode folk! 

øEn Og HAugSTAD AS

Øen og Haugstad AS stiftet i 
2005.

Åtte ansatte i dag.

Omsetningen i 2010 var på 20 
millioner.

Driver hovedsaklig med land-
bruksbygg.
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Utfordringer og muligheter

n Etter lange og tøffe vintermå-
neder, er våren og sommeren 
endelig kommet.

Her i Rogaland registrerer vi 
gjødsel på jordene, lange lyse 
dager, syklister på veiene, tid 
for lønnsoppgjør, og ikke minst 
gode arbeidsforhold og god pro-
duksjon i prosjektene våre.

Vi har de siste månedene hatt 
tøffe utfordringer både med inn-

spurt på mange større prosjekter samt 
mye vinter også i år.

Som ny i Risa, har jeg gjort meg 
noen betraktninger om selskapet som 
har vært i stor endring og utvikling de 
senere år.

Omlegging av virksomheten fra 
mange småprosjekter til en prosjekt-
portefølje bestående av både mindre 
og større prosjekter samt store drifts-
kontrakter gir nye muligheter men også 
utfordringer og vilje til endring av inn-
arbeidede arbeidsrutiner.

Som følge av at vi har en god ordrere-
serve både på kort og lang sikt, gir dette 
oss arbeidsro og mulighet til å velge de 
rette jobbene innenfor de områder vi vil 
satse på. Før vi velger prosjekter, vil vi 

tenke strategisk mht geografi, prisnivå, 
kompetanse, ressursutnyttelse og ikke 
minst inntjening.

Dagens anleggsmarked samt vår sto-
re og kompetente egenproduksjon, gir 
oss en god mulighet til å dra fordeler av 
det stigende prisnivået vi har registrert 
den senere tid.

For å sikre bedre kontroll og inntje-
ning i prosjektene, vil vi arbeide med 
bedre kalkyler, risikovurdering, sty-
ringssystemer, prognoser og rapporte-
ringsverktøy. I kort perspektiv vil vi ha 
fokus lønnsom drift, profesjonell kon-
traktshåndtering og riktig rapportering.

Prosjektledelse kan kort sammenfat-
tes slik: Planlegge og ta styring i pro-
sjektene slik at vi har riktig ressursbruk 
samt at vi har den nødvendige kom-
petanse og trygghet for å gjennomføre 
prosjektene våre på en kvalitetsmessig 
og profesjonell måte.

Selv om arbeidsmarkedet for tiden er 
veldig stramt, er Risa er en attraktiv og 
foretrukket arbeidsgiver, søkermassen 
til utlyste stillinger har vært god. En stor 
og prioritert oppgave i fortsettelsen er å 
ta vare på og videreutvikle alle de dyk-
tige medarbeiderne vi har. Vi må også 

legge til rette for et balansert forhold 
mellom jobb og fritid.

En stabil og godt sammensatt orga-
nisasjon er en forutsetning for å lykkes 
i dagens marked som stiller større krav 
entreprenørene enn tidligere.

Et av mange tiltak vi har satt i gang 
nå i vår er forbedringsgruppe drift. 
Gruppen som er satt sammen av repre-
sentanter fra alle fag og nivåer i orga-
nisasjonen, skal før sommerferien ut-
arbeide forslag til ledelsen på hvordan 
vi forbedrer drift og produksjon ute i 
prosjektene. 

Vi har satt i gang ulike prosesser for 
at vi skal bli mer forutsigbare og profe-
sjonelle i vår håndtering av kontrakter, 
dette gjør vi også for å skape et best mu-
lig samarbeidsklima i prosjektene.

Tillit er en forutsetning for å skape 
gode relasjoner og oppnås ved å etter-
leve våre kjerneverdier, minner spesielt 
om kundefokus, åpenhet og ærlighet.

Vil til slutt ønske alle en vel fortjent og 
god sommerferie!

Trond Viding Tvedt

n Hei hei, alle sammen!
Jeg vil først og fremst få 

takke alle som viser forstå-
else for at vi i år var nødt 
til å dele lønnsoppgjøret i 
to, slik at vi kunne klare 
å komme opp på disse 15 
kronene som en del andre 
fikk. Jeg tror det er avgjø-
rende og viktig at vi står 
sammen nå, og bretter opp 
ermene og kommer oss 
gjennom dette.

Ellers er det vel på sin 

plass å gratulere de som har fått nye 
maskiner, og ikke minst dere som glir 
rundt med nye flotte vogntog, altså nytt 
både biler og hengere.

I tillitmannsapparatet er vi nå ti per-
soner og har hatt enn del å henge fingre-
ne i, heldigvis ingen store og alvorlige 
saker, men dog.

Jeg vil også få lov til å takke Jan Emil, 
Torben, Freddy og Bjørn Edland for 
godt samarbeid den tida disse har vært 
med.

Da gjenstår det vel bare å minne alle 
om at ” vi reder som vi ligger” og med 

det oppfordre alle til å være positive. Vi 
må huske på sangen om at du skal få en 
dag i mårå som blank og ubrukt står.

Ha en kanongod sommer alle sammen!

Hilsen hovedtillitsmannen.
Bent Ove Barka

n Alle kjenner til det klassiske bildet av 
Øvre–Sirdal; ski, snø, fjell og oppkjørte 
løyper. For de fleste, er plassen knyttet til 
aktiviteter i vinterhalvåret, men når snøen 
slipper taket, og folk trekker andre steder, 
ruller Risa AS sine maskiner inn. 

Tidlig i gang
Anleggsesongen har altså et motsatt for-
tegn av vintersesongen, og noen ganger, 
som i år, slipper snøen tidlig og en kan 
komme i gang igjen. 

– Snøen forsvant relativt tidlig i år, så 
vi kom i gang fra starten av mai. Normalt 
kan vi holde på ut november, men det har 
hendt at vi har holdt gangen til jul. Kan 
vi jobbe i desember, er det en ren bonus, 
sier Mads Hompland, regionsleder i sør 
for Risa AS. 

I disse dager er ca. 15 mann i sving på 
fem ulike hyttefelt i området rundt Fidje-
land, men det vil med tiden være totalt 20-
25 i arbeid med ulike jobber. Arbeidsstok-
ken er stort sett fra Sirdal og Kvinesdal, 
men for enkelte jobber, som boring, trek-
ker det også opp folk fra flatlandet i vest.

– Prosjektene er nokså standard og i 
tråd med det vi alltid har holdt på med. 
Det er litt fjell og bløte parti, men ikke noe 
uvanlig, så det er ikke den store utfordrin-
gen, sier Hompland.

Stabilt marked
De fleste jobbene er nye trinn på alt ek-
sisterende felt, men det jobbes også med 
et nytt felt på Øyna. Arbeidet utføres 
sammen med både Solhytten og Sinnes-

Hyttesesongen godt i 
gang i Sirdal Risa AS arbeider nå med fem hyttefelt i Sirdal, men 

det er fremdeles litt igjen til nivået fra 2007.

Bildet er tatt under utbyggingen 
av ådneramfjellet våren 2008, før 

finanskrisen.

hyttå. Nivået på jobber er relativt stabilt, 
men hyttemarkedet har ennå ikke kom-
met opp på tidligere høyder, ifølge Hom-
pland. 

– Vi er totalt involvert i rundt 40 tom-
ter som skal opparbeides. Nivået i år er 
omtrent likt som fjoråret, så det er ennå et 
stykke igjen til det nivået som var i 2007, 
før finanskrisen, avslutter Mads Homp-
land. 

Regionsleder
Mads Hompland

n AMU-møtet ble tidligere i vår 
avholdt i vindparken: (F.v.) Anne 
Margrethe Skretting (stedfortreder 
for Bjørn Risa), Stig Nærland, Janne 
Agathe Haugstad, Tom-Andrè Joa-
kimsen (hovedverneombud), Bjørn 
Einar Vikane, Torill Sigurdsen, 
Trond Viding Tvedt, Gerd Jorunn 
Stavnem(bedriftshelsetjeneste), 
Kenneth Eie Pettersen (guide). Bak 
kameraet står HMS- og kvalitetssjef, 
Eirik Rake. 

amu-møte i vindparken
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n Stadig dukker det opp rapporter om 
ras og nestenulykker rundt om på lan-
dets veier. Selv om en skulle tro at fjell 
og terreng er noe som står til evig tid, er 
det ingen tvil om at fjellene lever. Isen 
gnager om vinteren, vannet gjør sitt, og 
en liten sprekk kan vokse med årene. 
Slik kan en blokk rase ut og deise i vei-
banen. For trafikkanten er det ikke noe 
annet å gjøre enn å krysse fingrene og 
håpe på det beste. Dette er det sikrings-
avdelingen jobber med å forhindre.

Hovedtyngden til Risa AS sin sik-
ringsgjeng er på Sørlandet, i Indre Ry-
fylke og deler av Nord–Rogaland. Et 
bredt nedslagsfelt. Flere i arbeidsstok-
ken holder hus på Sørlandet, og det er 
ikke få reisedøgn i året som skal tilbrin-
ges i hytter eller hotell nær oppdragom-
rådet. Flere folk er nettopp hyrt inn.

– Vi har nettopp ansatt tre nye menn, 
så nå er vi 7–10 som er å se rundt om-
kring på sikringsjobber, sier Nordbø. 

Stort behov
Det mangler ikke på arbeid framover, 
og Risa AS skal etter Nordbøs ord være 
med å gi kamp om anbudene som kom-
mer. Det forhandles og bys på kon-
trakter knyttet til både fjellsikring og 
sikringsjobber som er rettet mot kraft-
industrien. 

– Det er mange steder som har et be-
hov for sikring, og siden vi alt er enga-
sjerte i veivedlikehold, er det et naturlig 
skritt videre at vi også tilbyr sikringsjob-
ber. Vi har mange gode folk med mye 
erfaring. Dette gjør at vi kan ta på oss de 
oppdragene som måtte komme. 

At det noen ganger er nære på, illus-
trerer en jobb avdelingen nylig hadde i 
Suldal. 

– Vi skulle renske over en tunnel, og 
mens vi pirket bort med et spett raste 
det ut 30 kubikk. Veien måtte stenges, 
og da vi kom inn med luftputene, kom 
det samlede tallet løse fjellmasse opp i 

100 kubikk. Dette er altså på en vei som 
det daglig er trafikk på, sier Nordbø. 

Politikken avgjør
Nordbø ser ofte at det er et behov for 
sikring av veistrekninger, men alt er 
selvsagt avhengig av bevilgninger fra 

politisk hold. 
– Det er ofte slik at en tar tak i ting 

når det raser, i stedet for at en ligger i 
forkant. 

Bransjen er fortsatt preget av at utsty-
ret er det gode gamle spettet og borene 
har heller ikke utviklet seg markant de 

For en sikrere framtid
Ved siden av veivedlikehold, har fjellsikring sprengt seg fram som et satsingsområde for risa as. 
for einar nordbø og gjengen går det i alt fra spett til dynamitt. 

siste årene. Men Nordbø rekner med at 
det er ting på trappene, som en lift som 
kan gå 60 meter høyt og 30 meter side-
veis. Kanskje kan dette også være med 
å øke interessen for feltet i den yngre 
garde.

– Vi prøver å rekruttere de yngre ved 

å gå inn på skoler, men det er ikke en-
kelt når de fleste vil sitte i en gravemas-
kin. Skal en virkelig ha en utfordring i 
anleggbransjen, er fjell noe av det mest 
spennende. Ingen dager er like, og det 
er heller ikke til å stikke under en stol at 
betalinga er bedre, sier Nordbø. 

Likevel slår Nordbø i bordet med en 
god gjeng med mye erfarne folk. Det skal 
sikres flere plasser i løpet av sommeren 
og høsten. Selv om det meste av arbeidet 
naturlig nok foregår i indre strøk, kan en 
også se spor etter dem i den flate topo-
grafien på Nord–Jæren. 

– Her på Solasplitten har vi sikret det 
som skal bli en kulvert, slik at man kan 
arbeide trygt, sier Nordbø. 

Med nettet hengende langs fjellsiden, 
tygger gravemaskinene seg framover, og 
broer blir støpt. Sikringsgjengen leverer 
altså fjellstødig HMS på byggeplassene 
i tillegg til å temme de levende fjellene 
rundt om i landet. 

Høyt henger de, og blide er de.

sjefsikrer einar nordbø får stadig 
flere oppdrag, her tar han i akt en 
utført jobb på sola–splitten.

FjELLSIkRIng

Satsingsområde for Risa AS.

Gruppen ledes av Einar 
Nordbø.

Gruppen består av ca. 10 faste 
medarbeidere.

Jobber hovedsaklig fra Nord-
Rogaland til Aust–Agder.

Sikrer fjell både langs vei og 
for kraftselskap.
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n Da var et stykke gammel jærsk indus-
tri lagt i grus. De gamle støperihallene til  
Serigstad ble relativt lett match for den 
store 40 tonns gravemaskinen med be-
tongsaks. På vingene var det god hjelp av 
to pesende 25-tonnere. Jobb utført – tomt 
klar til bygging av boliger.

Det kan selvsagt skildres så usentimen-
talt, men Serigstad-bygget på Bryne var 
litt mer enn ei gammel rønne. Overtatt av 
Serigstad i 1938 fra den konkursrammede 

over. 
– Vi fant noen interessante ting før vi 

gikk i gang, så vi kontaktet Jærmuseet og 
bad dem ta med seg ting de mente var be-
varingsverdige. 

Etter det var det duka for noe skikkelig 
arbeid: 
– Det nytter ikke å være samler når du ar-
beider en slik plass, da blir du gående i det 
uendelige, sier Skrettingland. 

Det siste året har den seks mann store 
«rivegjengen» blitt et fast lag som tar på 
seg rivejobber, og en har lært mye gjen-
nom denne spesialiseringen. 

– Før var det mer slik at den som hadde 
kapasitet tok riving. Nå er vi en fast gjeng, 
pluss de ekstra en måtte ha behov for. Vi 
har lære mye av denne jobben, ikke minst 

Jæderen Uldvarefabrikk. Påbygd i flere 
etapper på 1950-tallet, og med en stor 
utviding i 1965, har Serigstad lenge vært 
en kjent arbeidsplass på Jæren. Det mest 
kjente produktet er nok fôrhøsteren, som 
gjennom lang og tro tjeneste har slått gras 
til mang en silo i Norge.

Museumsgjenstander
At det var en litt spesiell jobb, var selvsagt 
Årne Skrettingland og rivegjengen klar 

med tanke på hvordan vi skal håndtere 
avfallet. 

lærekurven
I så måte var jobben på Bryne et prakt-
eksempel på effektiv riving.

– Før ble ting grovsortert i farlig–, 
rest–, tre–, plast– og jernavfall. Nå har vi 
knust betongen slik at den ble brukt som 
fyllmasse i form av rein, fin pukk på Lilje-
hagen-prosjektet som ligger rett ved siden. 
Jernet er sortert i flere sorter. Slik gjør vi 
avfallet til en ressurs. 

Totalt ble det knust 7500 tonn med be-
tong og tegl fra bygningene. 

– Det går kanskje litt mer tid når en 
skal gjøre det slik, men jeg må bare rose 
utbyggerselskapet Diamanten AS for at vi 
fikk nok tid til å gjøre det på denne måten, 
sier Skrettingland. 

Rivingseffekten
Jobben tok omtrent 3 måneder, og rive-
gjengen har for lengst flyttet maskinene 
til andre steder. I Sandnes har det gamle 

Riv i tide
riving har blitt et nytt satsingsområde i risa–konsernet. årne skrettingland 
og rivegjengen lar betongsaksene sette tonen. 

Sven Kvia–bygget alt blitt lagt i grus, og 
flere oppdrag venter. Riving har en positiv 
effekt, mener Skrettingland.

– Vi har fått mye tilbakemeldinger fra 
Diamanten om at leilighetssalget tok seg 
opp etter at bygningene ble revet. Det vir-
ker som det har en effekt når folk ser det 
skjer noe, derfor vil jeg oppfordre utbyg-
gere til å rive tidlig. Det skaper en rift og 
oppfriskning i prosjektet.

For Risa AS har riving blitt et satsings-
område, og rivegjengen er klar for nye 
oppdrag. Årne Skrettingland trives som 
sjefriver:

– Klart jeg trives. Når sluttrapporten er 
levert, er vi ferdige. Vi slipper å vente på 
kantstein eller asfalt, og kan rulle videre til 
neste jobb. 

Til sommeren står et nytt monument 
over det jærske landbruk for tur. Da åpner 
betongsaksene klørne og jafser i seg det 
gamle internatbygget på Øksnevad vide-
regående skole. Sjelden har vel uttrykket 
«grusa på» vært mer levende enn hos rive-
gjengen til Risa AS.  

årne skrettingland og flinke 
medarbeidere har stadig lært seg 
nye triks i rivekunsten. 

VellyKKeT ReVISJoN 
AV ISo 9001

Den årlige revisjonen av ISO-sertifiseringen 
foregikk hele den første uken i mai.

Revisjonen startet med intervju med leder-
gruppen mandag, og ble etterfulgt av gjen-
nomgang av prosjekter Solasplitten tirsdag 
og funksjonskontrakt HaugaStord onsdag.

Som følge krav i en kontrakt med Statens 
vegvesen gikk sertifiseringsselskapet også 
gjennom prosjektplanene i funksjonskon-
trakt Sirdal og Indre Ryfylke torsdag og Aren-
dal Øst og Flekkefjord fredag. Det ble gjort 
få funn, og de funnene som ble avdekket, er 
allerede ordnet opp i.

Konklusjonen fra revisor er fornøyelse å lese 
for en Risa-ansatt: 

Oppsummering verifikasjoner overordnet 
styringssystem:

Gjennomførte verifikasjoner viser at selska-
pets styringssystem i all hovedsak etterle-
ves og vedlikeholdes på en tilfredsstillende 
måte, og det kan dokumenteres god oppføl-
ging i forhold til HMS-aktiviteter. Et lavt sy-
kefravær totalt for 2010 gir også gode indika-
sjoner på et godt HMS-arbeid. Beskrivelsen 
av selskapets prosesser oppleves som god. 
Det registreres også som positivt at ny pro-
sjektmånedsrapport er under implemente-
ring. Ledelsens gjennomgang dokumenteres 
tilfredsstillende og interne revisjoner gjen-
nomføres og dokumenteres på en god måte.

Selskapets leverandørevaluering fungerer 
også godt. Status på kundetilfredshet doku-
menteres godt og dette systemet er nå godt 
implementert i organisasjonen.

 

Risa AS ble i m
ai 2009 tildelt ISO

 9001-sertifikat. 

D
et betyr at vi har kartlagt alle arbeidsprosesser i bedriften 

og ordnet dette i et kvalitetssystem
. Vi forplikter oss til å 

forbedre system
et hvert år. Et sertifikat betyr likevel ingenting 

om
 ikke arbeidet blir utført slik vi har beskrevet. Alle ansatte 

får derfor sitt eget sertifikat som
 de kan ha m

ed seg ut i 

hverdagen. D
et er et bevis på at vi alle jobber i en bedrift 

som
 hver dag fokuserer på kvalitet.

Å
 gjøre hverandre gode

H
M

S - Kundefokus - Kom
petanse - Kvalitet 

Krem
m

erånd - Åpenhet og æ
rlighet

serti�sert
Utstedt av:

Jeg jobber i Risa, og vi er

HMS- og kvalitetssjef
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n Så mange kjøretøy passerer nemlig i 
gjennomsnitt hvert døgn, over det som 
fram til T-forbindelsen åpner er Karm-
øybuens eneste fastlandsforbindelse. 

Ved det eksisterende krysset mellom 
rv.47 og fv.840, er det flere påkjørsler fra 
et industriområde. Elevene fra ungdoms-
skolen like ved må krysse veien for å 

Karene som jobber med utbedringen av 
bøkrysset på karmøy, blir minnet om viktig-
heten av prosjektet 23.000 ganger i døgnet.

midt i trafikken

komme til bussen.
– Vi vil få en helt annen trafikkflyt her 

når det nye krysset er ferdig, konstaterer 
anleggsleder Ole Bjørge i Risa AS.

Trafikken skal samles i en stor rund-
kjøring, med en diameter på 40 meter. 
Riksveien skal ha fire felt i 150 meter på 
begge sider av rundkjøringen, og det skal 
lages en undergang som binder sammen 
busslommene på begge sider av veien. 
Arbeidet inkluderer også bygging av nytt 
VA-system, omlegging av gassledning og 
etablering av ny felles kabelgrøft.

– Allerede eksisterende gassledning i 
bakken må kappes og legges om – kabler 
for strømforsyning følger i store deler 
samme grøft, her er det viktig med sik-
kerhetsavstand mellom gass og kabler.

Arbeidet ble påbegynt 14. mars, 
og skal være ferdig 16. desember. Stor  
trafikkbelastning i kombinasjon med 
kort byggetid er den største utfordringen 
ved anlegget.

– Samtidig er dette viktig å få til. Vi 
ønsker at arbeidet skal gå på en slik måte 

at trafikanter og de som bor her, merker 
minst mulig til det, sier anleggslederen. 
Arbeidet med industriveien som skal lede 
inn mot rundkjøringen er derfor priori-
tert, så den kan brukes som omkjørings-
vei ved behov.

Det er en utfordring å jobbe tett inntil 
så mye trafikk. Riksveien har permanent 
redusert fartsgrense til 50 mens arbeidet 
pågår. I perioder hvor det jobbes tett opp 
mot trafikken, har Risa AS fått tillatelse til 
å skilte ned til 30. 

– Trafikantene respekterer for det 
meste skiltingen, særlig den laveste has-
tigheten. Så er det opp til oss å plukke 
ned 30-skiltene når vi ikke jobber ved 
veien, så vi beholder den respekten, sier 
Bjørge.

Utbedringen av Bøkrysset vil bedre 
trafikkflyten på en vei med stor belast-
ning.

– Tryggheten til skolebarna blir også 
mye bedre, når de slipper å krysse veien 
for å komme hjem eller til busstoppet, 
sier Ole Bjørge. 

med en ådt på 23.000, er trafikken en av hovedutfordringene i arbeidet med utbedringen av bøkrysset på 
karmøy. flere hus er revet for å få plass til den nye rundkjøringen, som skal være 40 meter i diameter.

Prosjektleder for bøkrysset, ole bjørge (risa-
jakke), regionsleder for risa i Haugesund, gunnar 
stange, bas alf gunnar larsen (risa-kjeledress) 
og gravemaskinfører sigve bore.

1500 etter- 
lengtede 
meter 
n Hovedveien skal kobles sammen med 
den nye T-forbindelsen på Haugalandet, 
og er et viktig prosjekt for trafikkavvik-
lingen i hele området. Anlegget kom-
mer på 75 millioner kroner, og er en del 
av bompengepakken.

– Den nye veistrekningen vil avlaste 
Karmsundgata,  som har veldig mye tra-
fikk i dag. Den vil også lette adkomsten 
til Raglamyr-området, hvor det ligger 
mange butikker, sier regionsleder for Risa 
AS i Haugesund, Gunnar Stange.

Prosjektet omfatter 1500 meter ho-
vedvei med en bredde på 12,5 meter, 
og separate gang- og sykkelstier på til 
sammen 4,5 meter. Det skal lages tre nye 
rundkjøringer, tre kulverter og én gang-
bro. 3900 meter med kabelgrøfter,  1140 
meter med tørrmurer og 37.000 kvadrat-
meter asfalt skal også på plass før anlegget 
skal være ferdig 30. april neste år.

– Det mest utfordrende med denne 
jobben, er grøftestrekket. Vi har fem-
seks meter dype grøfter i løsmasse, sier  
anleggsleder Jostein Milje.

Kommunalt vann og avløp skal også 
legges om, det samme gjelder hovedtil-

førselen for strøm til Haugesund.
– Det er en gammel, oljefylt kabel – 

den må behandles omtrent som et råttent 
egg, konstaterer Milje.

Etter første spadestikk 17. februar, har 
arbeiderne jobbet mest med grøfter og 
rørlegging. Alt som skal ned i bakken tar 
mye tid.

– Vi er kry over anleggsarbeidene som 
utføres. Frem til nå er det mye grøfte- og 
ledningsarbeider som er gjort. Vi har hatt 
lite og ingen reklamasjoner, og vi håper 
denne trenden fortsetter til anlegget er 
ferdig.  Dette med rør- og ledningsarbeid 
er ofte en aktivitet som tar mye tid i et 
anleggsprosjekt. Det er mye rør og utstyr 
som skal monteres under bakken. Dette 
er arbeid som ikke synes når anlegget er 
ferdig, men det vil skape store problem 
dersom det ikke fungerer som det skal, 
sier Milje

det tok 24 år fra planene først kom opp til arbeidet kunne starte, men nå er 
arbeidet med den nye hovedveien mellom Norheim og Raglamyr i Hauge-
sund i gang.

HAugALAnDSpAkkEn Og  
T-FORBInDELSEn 

T-forbindelsen etablerer et nytt 
øst-vest-samband mellom E 39 i 
Tysvær og fv.47 på Karmøy, samt 
nord-sør mellom Fosen og E 134 
i Haugesund. Prosjektet omfat-
ter undersjøiske tunneler under 
Karmsundet og Førresfjorden, 
tunnellengde ca 8.9 km inkludert 
arm til Fosen, samt 9,8 km vei i 
dagen fram til E134. Utbedrin-
gen av Bøkrysset og den nye 
hovedveien mellom Norheim og 
Raglamyr er en del av Haugaland-
spakken, og henger sammen med 
T-forbindelsen

Arbeidet med ny hovedvei mellom Norheim og Raglamyr er godt 
i gang. anleggsleder jostein milje, bas Øyvind solvig og regi-
onsleder for risa as i Haugesund, gunnar stange, inspiserer 
anlegget.

Mange dype 
grøfter i løsmasse 
er en av de største 
utfordringene med 
prosjektet.

Anleggsleder 
ole børge

Regionsleder 
gunnar stange
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Syklet i Harald 
Hårfagres spor 

Normalt travel vår

n 2. juni i år ble Harald Hårfagres ritt 
arrangert for andre gang i nordfylket. 
Fra Risa AS stilte 15 ansatte, alle mann-
folk, de fleste fra avdelingen i nord og 
noen ivrige syklister fra sørfylket. 

Det er ikke sykkelsporten Harald 
Hårfagre er mest kjent for, men tilknyt-
ningen til den kjente vikingkongen er 
sterk i nordfylket. Rittet er på 53 kilo-
meter preget av tøft terreng fra Kårstø 
til Haugesund. Alle de Risa-ansatte kom 
i mål, noen tidligere enn andre. De ras-

keste brukte rundt to og en halv time 
på løpet, mens baktroppen kunne gå av 
sykkelen i Haugesund etter godt og vel 
fire timer. 

– Vi var både slitne, sorpete og våte 
da vi kom i mål, men i Risa er vi vant 
med å forholde oss til terrenget, smiler 
Jostein Milje som var blant dem som sy-
klet i Harald Hårfagres sykkelspor. 

Totalt var det over 1.700 påmeldte til 
rittet. 

fornøyde karer i mål.                 

startområdet ved kårstø.  

blandet gjeng fra nord og sør. 

SyNKeNDe SyKe- 
FRAVæR 

Sykefraværet i Risa AS hittil i år er på 3,1 pro-
sent. Trenden har vært veldig positiv utover 
våren etter at de verste influensamånedene 
var tilbakelagt. Dette er for øvrig svært likt 
utviklingen i fjor. Det er bare å håpe på at 
den gode utviklingen fortsetter og at vi når 
måltallet som er maks 2,9 prosent månede-
lig sykefravær også i år. 

To SKADeR MeD 
FRAVæR

Det er registrert to skader med sykefravær 
(H1) som følge til nå i år. Det første skjedde 
i januar og var relatert til montering av rekk-
verk fra stige. En person falt ned og brakk 
armen. I februar fikk en person foten under 
beltet på en gravemaskin. Når det gjelder 
skader uten fravær (H2) har det vært ett til-
felle av dette. Uhellet skjedde i mars da en 
ansatt klemte fingeren og måtte på legevak-
ten for å sy. H1-verdien er dermed noe høy-
ere enn på samme tidspunkt i fjor, mens vi 
på H2-verdi havner noe lavere enn året før. 

Sykefravær i mai mnd
• Korttid: 0,93%
• Langtid: 1,25%
• Totalt: 2,18%
• Til nå i år: 3,10%

sykefravær til nå i år
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Månedlig H1 verdi april 6

H1 verdi er skader med fravær i forhold til totalt antall arbeidede timer. 

H 1 verdi

6,1 6,2

2,5 2,5 2,6

1,3 1,3 1,3

2,5

1,3

2,5

3,7

4,9

6 5,9 6

0

1

2

3

4

5

6

7

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

20010 2011

Månedlig H2 verdi april 9,6

H2 verdi er skader med og uten fravær i forhold til totalt antall arbeidede 
timer.
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H1 verdi er skader med 
fravær i forhold til totalt 
antall arbeidende timer.

H2 verdi er skader 
med og uten fravær i 
forhold til totalt antall 
arbeidende timer.

Denne våren har vært preget av utfor-
dringer etter nok en tøff vinter. Vi har 
fått fullført en del anlegg som har vært 
forsinket på grunn av frost og kulde 
gjennom vintermånedene. Heldigvis 
har vi ikke påtatt oss for mange andre 
oppdrag før våren løsnet, så det har 
vært normalt travelt fram til sommeren. 
Vi har nylig fullført ny rundkjøring og 
parsell ved den nye broa på Foss Eike-
land og den nye rundkjøringen på Ree 
er i skrivende stund også så godt som 
ferdig. Den nye forbindelsen mellom 
Håland og Kvåle, Brøytvegen, ble åpnet 
i slutten av juni. 

Vi har siktet oss inn på, og lykkes 
med å få, en del nye mellomstore an-
legg med oppstart etter ferien. Det er 
godt å ha en komfortabel ordreserve å 
gå i gang med når sommeren er over. 
Innen boligtomter og grunnarbeid for 
næringsbygg, starter vi med to gode 
prosjekt i august. Det ene er Buggeland 
boligfelt på Bogafjell og det andre er ny 
tomt for IKEA på Forus. Boligprosjek-
tet Buggeland er for Buggeland AS og 
omfatter rundt 200 boenheter. Vi skal 
opparbeide hele feltet med infrastruktur 
oppå og under bakken. For IKEA er det 
snakk om opparbeidelse av råtomt for 
Forus Tomteselskap AS. Det nye anleg-

get til IKEA skal ligge langs Motorveien 
like ved påkjørselen til Solasplitten. 

Ellers vil jeg benytte anledningen 
til å ønske de nye anleggslederne Geir 
Steinsland og Knut Helge Johannessen 
med på laget. Det er også på sin plass 
å ønske Kai Tore Vatland lykke til med 
nye utfordringer hos Kruse Smith. 

Med ønsker om en fin og velfortjent 
sommerferie til alle ansatte! 

Åsbjørn

risa as har vært hovedentreprenør i prosjektet 
om ny bro på Foss eikeland med blant andre 
bjørns hage og anlegg som underleverandør. 
(bak f.v.) johannes Våge, kai tore Vatland, geir 
Varhaug, (foran f.v.) åsbjørn skrettingland, rune 
løge og egil berheim. 

Slik så det ut da anleggsarbeidet med den nye 
brua på foss eikeland så vidt var i gang.

I lundehagen har risa as vært engasjert i 
opparbeidelse av boligtomter. 

utbyggingen i jåttåvågen fortsetter.         
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Risa-konsernet

Ny kontrakt, 
nye muligheter!

n Mandag 9. mai kl. 1300 skrev 
Risa AS under på ny kontrakt 
for drift av veinettet i Stavanger-
kontrakten frem til 2016. Risa 
AS jobber nå med planlegging 
av ny kontrakt der leveran- 
dører og kontraktører nå er 
inne i forhandlingsrunder for å 
være med disse fem årene. Vi-
dere er supplering av utstyr og 
nye måter å gjøre ting på, spen-

nende prosesser som det jobbes med nå 
før ferien. Parallelt med dette, pågår en 
samhandlingsprosess med Statens veg-
vesen hvor alle planer og organisering 
av arbeidene blir gjennomgått slik at vi i 
fellesskap skal kunne levere det som er 
bestilt i kontrakten. 

Prisøkningen fra gammel til ny kon-
trakt i tall er formidabel, fra 139 millio-
ner til 433 millioner, og kan ta pusten 
fra de fleste. Denne store prisøkningen 
skyldes først og fremst en helt annen 
kontraktstype der vegvesenet selv setter 
inn en mengde og vi setter inn enhets-

pris. Videre har Statens vegvesen sett 
inn strengere krav til kvalitetssystemer 
og oppfølging av kontrakten som vi nå 
priser inn. Omfanget av dette er stort og 
min påstand er at det går alt for mange 
millioner vekk til kvalitetssystemer og 
administrasjon av kontrakten både hos 
entreprenør og vegvesen. Dette blir det 
ikke mer vedlikehold av...

Drift- og veivedlikeholdskontrakter 
som jeg har vært involvert i fra jeg be-
gynte i Risa AS for 5,5 år siden, har som 
nevnt før vært en dyr læring for oss. For 
øvrig har det vært en dyr læring for hele 
bransjen fra 2003 da dette kom ut i det 
private markedet. Imidlertid har Risa 
AS valgt ikke å gi opp i dette markedet 
som virker uendelig når en ser på vårt 
veinett i dag. Om vi ikke får en politisk 
kursendring ved at Staten selv skal gjøre 
dette fremover, vil vi i Risa AS fremdeles 
være med, og dra nytte av den kompe-
tanse vi nå har i faget. 

Vi registrerer at Statens vegvesen nå 
setter i gang prøvekontrakter hvor veg-

Veien videre
På veivesenets kontor i lagaardsveien snakker Risas erlend Aksnes og veivesenets eivind Stangeland om de 
første årene, og ikke minst den nye kontrakten og veien videre. 

n Den nye veikontrakten mellom Risa AS 
og veivesenet vil for de fleste være kjent 
gjennom media. Likevel er det høstet 
mange erfaringer for begge parter etter et 
fem år langt forhold. Den nye kontrakten 
har på mange måter dekket en del huller 
i veien, og motbakkene er forhåpentligvis 
flatet ut. 

– Det er ikke noen hemmelighet at vei-
vedlikeholdet har vært en bratt lærings-
kurve for oss i Risa, sier Aksnes. 

Den nye kontrakten gir en bedre for-
deling av risikoen. 

– Vi kom fram til at fastpris på hele 
kontrakten ikke er gunstig, og nå med 
den nye kontrakten, blir risikoen fordelt 
mellom veivesenet og entreprenør for å få 
mer balanse, sier Stangeland. 

Utfordringer
– Fra veivesenets ståsted er veivedlikehold 
et oppdrag med mange utfordringer. Alt 
fra at oppdraget er godt nok beskrevet til  
at entreprenør skal ta inn over seg alt som 
skal gjøres. En må synliggjøre de små en-
kle tingene, siden alle vil ha det fint rundt 
seg. Det er klart at de harde vintrene de to 
siste åra har vært en utfordring, derfor har 
vi mellom annet kalkulert inn en variabel 
pris på sand, salt og brøyting i den nye 
kontrakten. 

Risa AS skal i de kommende år ha an-
svar for 908 kilometer vei, som gjennom 
kontraktstiden vil stige til 940 kilometer. 
Det er fylkes- og riksveier som skal holdes 
i stand, understreker Stangeland. Han ser 
fordelen med en lokal entreprenør.

– Det er godt med en entreprenør som 

er kjent i området, og vi prøver selvsagt 
å gjøre det økonomisk mulig for entre-
prenøren å tjene penger på dette. Vi har 
forståelse for at dette er en del av bildet, 
sier Stangeland. 

Framtidsinvestering
Erlend Aksnes framhever to lærdommer, 
som også viser at Risa AS har vært dyktige 
til å forbedre seg underveis og til å takle 
nye utfordringer. 

– Vi har lært fra dag én. Hvis du for 
eksempel tar dette med tunnelvask så var 
det første oppdraget i september 2006 Da 
fikk vi det ikke til. Da vi begynte å få tak 
på det, brukte vi 3–4 uker på en tunnel-
jobb. I dag er vi nede i en liten uke. Vi 
har nå rett utstyr for jobben, og er dermed 
godt rustet for nye fem år. Jeg pleier å si at 
vi i stedet for å snakke om tap, skal si at 
vi har gjort inversting for framtiden, sier 
Aksnes. 

Tungt inn
Midt i alt alvoret kommer det også opp 
litt skjemt. Da Stavanger by skulle inntas, 
var det jo naturlig å sende inn det tunge 
utstyret fra Risas arsenal. 

– Det ble en liten overraskelse da vi så 
hvor smale noen av gatene var, humrer 
Aksnes. 

– Ja, noen av veiene er det nesten bare 
mopeder som kommer gjennom, skyter 
Stangeland inn. 

Den nye avtalen er altså mer tilpasset 
tiden og ressursene som kreves. Det er 
også varslet et ukes langt kurs for opplæ-
ring av brøytebilsjåfører i regi av veivese-
net, slik at alle sjåfører skal sitte på den 
nødvendige kompetansen. 

Forholdet mellom Risa AS og veive-
senet har fått flere ben å stå på. Slik kan 
man bli enda bedre kjent og videreutvikle 
kompetansen i de kommende fem år. Et-
ter fem år med læring, er Risa AS sin vei-
avdeling nå godt rustet for veien videre, 
vår som vinter.  

erlend aksnes og eivind stangeland.

vesenet selv styrer aktiviteten og økono-
mien i større grad selv. Vi følger spent 
med i utviklingen og vil selvsagt etter-
lyse driftsregnskaper fremover slik at  
offentligheten får se hvem som kan dri-
ve drift og vedlikehold billigst og samti-
dig ha nødvendig inntjening.

Nå er det ferie og jeg ønsker alle en rik-
tig god og varm sommerferie.

Erlend Aksnes,
Prosjektleder 

Saltlager Fjerning av tagging Skyting av is
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n Vi fikk en tøffere start i 2011 enn 
vi hadde forventninger om da fjoråret 
gikk mot slutten. Etter en travel januar 
måned med avslutning av mange pro-
sjekter, opplevde vi en sviktende ordre-
inngang der blant annet Handelsparken 
på Ålgård for Lothe Bygg ble lagt på is. 
Dette medførte dessverre at vi måtte 
permittere noen av våre medarbeidere 
en periode i mars.

I løpet av mars snudde heldigvis 
den sviktende trenden, og vi har i tiden  
etterpå fått god ordrereserve, og denne 
utviklingen gjør oss mer optimistisk for 
resten av året. 

Den svikten vi opplevde våren 2011 
var spesiell for markedet i Rogaland, 
ellers i landet var det god aktivitet og 
på Østlandet var elementfabrikkene 
stort sett fulle. Dette ga oss muligheter 
til å få inn noen oppdrag, vi produserte 
vegger til 2 prosjekter for Contiga og 
trapper/balkonger for Nor Element i  
Kristiansand.

Vi har en rekke større prosjekter som 
vi er i gang med, og flere som vi skal 
starte på til høsten. Vi kan bl.a. nevne 
2020 Park for Skanska på Forus, Erfa 
Bygg AS i Kristiansand for Nor Element 
A/S, Bavaria AS på Forus for Kruse 
Smith AS, Norsea Swire for Lothe Bygg 
AS, i tillegg til flere større prosjekt for 
ulike entreprenører i Bergens-området.

Bergens-markedet har tatt seg veldig 
opp og vi opplever omtrent daglig å 
få prisforespørsel på prosjekter av ulik 
størrelse. I tillegg satses det på veiene 
både her i distriktet og i Haugesunds-
området som medfører at vi har flere 
kulvertprosjekter under produksjon.

Det er en utfordring å få kabalen til 
å gå opp i de ulike avdelingene, det er 
travelt i alle ledd nå. Vi jobber alle hardt 
for å nå tidsfrister som blir satt, og ikke 
minst med å holde kostnader nede for å 
nå målet for resultat ihht budsjett.

Montasjen av betongelementene 

gode markedsutsikter

på Konserthuset er nå avsluttet. Vi har 
merket stor interesse for dette prosjektet 
ved besøk hos oss, både fra arkitekter 
og entreprenører. 

Det skal bli spennende å se det  
ferdige produktet ved åpningen, der 
lyssetting og annen utsmykning er på 
plass.

Vi har satt i gang et internt prosjekt der 
kvalitet er satt under lupen. Dette gjelder 
alle avdelinger, med ulikt fokus i de  
enkelte avdelingene. For konstruksjons- 
avdelingen er det kvalitet på interne  
leveranser som det legges stor vekt på, 
dvs å levere tegninger til både produksjon 
og montasje ihht planer og avtaler. I 
produksjon belyses kvalitet i forhold 
til ferdige produkter, riktig kvalitet i 
forhold til det kunden har bestilt, evt. 
utbedre og ferdigstille elementene før 
de sendes til byggeplass. I montasjeav-
delingen er fokus satt på produktivitet, 
god planlegging og optimal aktivitet på 
byggeplassene våre.

For alle ansatte gjelder det å fokusere 
på kvalitet i den enkeltes arbeidsdag, 
holde tidsfrister enten det er i forhold 
til milepeler i byggeprosessen, arbeids-
tid eller møter.

I forbindelse med Stavanger Arkitekt- 
forenings 75-årsjubileum ble det utlyst 
en arkitektkonkurranse, dette kan dere 
kan lese mer om i en egen reportasje i 
Rongaren. For A/S Betong var det kjekt 
å kunne bidra til at vinnerbidraget ble 
realisert slik at alle kan se hvor fleksi-
belt det er å bygge med betongelement-
er, og flere av oss var til stede ved den 
offisielle åpningen 21.05.11 kl 17.30 på 
Nytorget.

Vi har fortsatt den gode trenden 
med å unngå arbeidsskader med syke-
fravær og har fortsatt et H-tall på 0. Vi 
har sammen med arbeidstakere som har 
hatt arbeidsuhell klart å opprettholde 
arbeidsrelatert virksomhet, all honnør 
til de som har stått på til tross for ulike 

plager. Sykefraværet i bedriften 
er pr april 4,68 %, og ihht vår 
målsetting om å ha et sykefravær 
mindre enn 4,9 %. Vi samarbeid-
er godt med vår IA-representant 
Gro Marie Ausdal om å finne 
gode løsninger på sykefravær 
som krever oppfølging. 

01.04. 2011 signerte bedrift, 
tillitsvalgt og NAV den nye IA- 
avtalen. Det vil bli en del endringer 
i løpet av året, dette vil vi informere om 
på et infomøte når innholdet i endring- 
ene er kjent.

Juryen for Betongelementprisen for 
året 2010 jobber nå med å velge ut 3 
kandidater som skal nomineres til pri-
sen.
A/S Betong har lansert 3 prosjekter:

Agder Energi i Kristiansand   
v/ arkitekt Michael Ritschel, 
Link Signatur AS, Oslo

Scandic Hotel i Haugesund  
v/ arkitekt Ibrahim Harrouz, 
ing Ø. Jørgensen AS, Stord

SAFlounge på Nytorget Stavanger  
v/ arkitekt Marte Danbolt 
og Henrik Lundberg,          

KAP Kontor for Arkitektur og Plan, 
Stavanger.

Vi ønsker kandidatene vår lykke til og 
håper at en eller flere blir nominert.

Jeg ønsker alle en flott sommer og noen 
velfortjente ferieuker.

Randi S. Egeland

ADm. DIREkTøR  Randi S. Egeland:
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Fylte Storstova på Bryne n Allmannamøtet ble vel gjennomført 
med godt oppmøte i Storstova på Bryne 
torsdag 12. mai. Det var premiering av 
de som har kjørt skadefritt og behandlet 
utstyret fint i henhold til Smilefjeskam-
panjen.

Vinnerne var: 
Lastebil: Luis Birkeland, Risa nord

Maskinfører: Jan Willy Vikesdal, 
Risa Nærbø

Person/Pizzabil: Morten Reime, 
Risa Nærbø 

Hilde Aadnesen Valdeland ble den hel-
dige vinneren av en stor flatskjerm. 

Møte ble avsluttet med premiere på den 
nye Risa-filmen.

cowBoyFeST I  
kongeParken

risa-ansatte trivdes på cowboyfest i kongeparken.

n Velferden organiserte cowboyfest i 
Kongeparken. Arrangementet samlet 
høy og lav, ung og erfaren og cowboyer 
av begge kjønn.
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– Vi fant ut at det var veien å gå. Vi 
måtte ta et valg om vi skulle fortsette å 
levere grunnmurer, eller vokse. Skule-
hagen på Klepp var i så måte et viktig 
prosjekt for oss, og vi tok et valg videre 
derfra. Det virker som markedet vil ha 
større aktører, sier Espedal. 

Alle som har kjørt mot Egersund det 
siste året har fått med seg at den gamle 
broa over jernbanen ved Sirevåg har 
blitt skiftet ut. Det er ett av prosjektene 
som går over skjermen i lokalene til SV 
betong AS. Men det har vært godt med 
arbeid andre steder også. 

– Vi har aldri hatt noen permit-
teringer, og vi har lite gjennomtrekk i 
arbeidsstokken. Flere av de som var 
med i firmaet fra starten, går nå som 
formenn og baser, sier Espedal. 

Økt omsetning
SV-betong hadde i fjor en omsetning 
på 260 millioner kroner, og i år ser det 
ut som det endelige tallet kommer opp 
mot 350 millioner. 

– Slik jeg ser det, er det stadig mer 
næringsbygg og offentlige byggepro-
sjekter i årene som kommer, så jeg tror 
ikke det blir roligere de nærmeste åra. 
Det er klart det kan bli en utfordring 
med selskap utenfra som vil inn på mar-
kedet, men de lokale entreprenørene 
står sterkt i Rogaland, mener Espedal. 

Samarbeidet med AS Betong kom-
mer stort sett i forbindelse med næ-
ringsbygg.

– Vi samarbeider når det passer inn, 
sier Espedal. 

Men som i alle bedrifter er det fol-
kene som er det avgjørende.

– Vi har mange gode folk, og de er 
viktige brikker i bildet vårt. Mange av 
de ansatte har vokst med oppgaven et-
ter hvert som bedriften også har vokst, 
konkluderer Espedal. 

SV Betong snor seg framover
På plass i nye lokaler i åsedalen på ganddal siden nyttår, har sV 
betong as de siste årene tatt steget fra å være en relativt liten 
aktør til å bli en totalentreprenør.

n Det begynner å bli noen år siden be-
tongfirmaet Skjæveland og Vatne bare 
var en liten bedrift som støypte grunn-
murer. 

– Vi er nå 110 ansatte og det har ste-
get jevnt de siste åra. For fem år siden 
var vi 25, så vi har lagt godt på oss, sier 

daglig leder Arne Espedal.

Valget
Bak den store veksten skjuler det seg 

naturlig nok et strategisk valg om å en-
dre firmaet fra den tradisjonelle driften, 
til å bli noe større og mer slagkraftig. 

Strategisk valg: Daglig leder Arne espedal 
i SV–Betong har sett bedriften vokse fra 25 
til 110 ansatte på knappe 5 år. nå er bedrif-
ten på plass i nye lokaler i åsedalen etter 
en årrekke på stangeland i sandnes.

Sv BETOng

Totalentreprenør.

Grunnlagt som Skjæveland og 
Vatne.

110 ansatte.

Omsatte i fjor for 260 millioner, 
og forventer 350 i år. 

kvelluren bro snor seg bokstavelig fram i det urbane landskapet på forus. sV betong er de siste par årene også blitt store på samferdselsprosjekt.

Arbeidet med Parketten ved det nye konserthuset 
i stavanger er nå ferdig.

Norengros nybygg på Forus er et av SV Betongs nylig 
gjennomførte kontorbygg.

SV Betong er kjent for eksklusive 
eneboliger.
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fra grannesparken til 
Bryne torg monteringsbas bill skvåmestø leder siste fase av as betongs  

elementmontering i grannesparken. snart venter nye oppgaver 
midt i bryne.

n Grannesparken er i ferd med å ta form. 
Etter planen skal de fire arbeiderne 
fra AS Betong Bill Skvåmestø, Espen 
Larsen, Miroslaw Pniewski og Andrzej 
Zieba, legge siste hånd på verket i midt-
en av juni. Da skal seks nye boligblok-
ker, ikke langt fra Universitetet i Stavan-
ger, ha fått sitt betongskall. Etterpå blir 
det opp til andre å gjøre «rammen» om 
til hjem for beboerne.  

– Det er i grunnen en standard jobb, 
og ikke noe spesielt, sier bas Skvåme-
stø sittende i brakka på toppetasjen av 
blokka som nå er oppe i full høyde. Ut-
sikten over Hafrsfjord er upåklagelig, 
spesielt siden solen har gjort en visitt 
etter flere uker med regn. 

– Vi startet med ringmurer i kjel-
lerne, monterte søyler, og har bygd oss 
oppover med hulldekke. Først bygde vi 

veggelement i trappeetasjen, og så er det 
altså hulldekker og stål hele veien opp, 
sier basen. 

Stort tempo
Selv om jobben er grei nok for folk med 
lang erfaring, ligger den største utfor-
dringen først og fremst i en hard fram-
driftsplan for monteringen. 

– Normalt går det greit. Tidsfristene 

vi får er som regel greie, men noen gan-
ger blir det hardt. Og vi opplever ofte 
et ønske fra byggherre om å kutte ned 
på fristene. 

I sola virker byggeplassen som et 
nærmest idyllisk sted, men det er ikke 
lenge siden vinteren gav betydelige ut-
fordringer. 

– Vær og vind er de største utfor-
dringene på et prosjekt som dette. Den 
forrige blokka vi skulle støype, var i en 
periode med mye frost og vind, og da 
får vi ikke støypt, sier Skvåmestø. 

– Vi prøver å få gjort unna annet  
arbeid når været er slik. Jeg har vært så 
lenge i «gamet» at jeg var med på ut-
byggingen av Gardermoen flyplass. Da 
var det 30 minus. De fra Østlandet som 
jobbet der holdt seg inne, mens vi gikk 
ut og jobbet. De ristet på hodet av oss, 
men vi måtte jobbe, det var jo nok å 
gjøre, minnes han. 

logistiske utfordringer
Jobben i Grannesparken begynte i april 
2010, og er et Skanska–prosjekt. Byg-
geleder Svein Risdal i AS Betong, sier 
at man generelt har god erfaring og får 
«fair» behandling av Skanska.

– Det er en grei byggherre å ha med 
å gjøre, sier han. 

Grannes er en stor byggeplass, og 
dermed har en ikke de store logistiske 
problemene. En merker godt at laget 
som jobber der nå har enden i sikte.
Det er ikke så mange harde tak igjen 
før alt er på plass. Da er det videre på 
nye prosjekt, og ett av dem blir nokså 
utfordrende. 

– Vi skal nå i gang med Tjemslands-
kvartalet midt på Bryne torg. Der blir 
det en utfordring å få logistikken på 
plass. Vi skal inn med en 250 tonn tung 
mobilkran og biler, så det blir trangt 
nok. Det skal ta 6–8 uker, noe som er 

kort tidsfrist, men det er jo vanlig, leg-
ger Svein Risdal til. 

Det mangler ikke på andre jobber 
heller framover, sier Risdal.

– Det ser bra ut. Vi har mye jobb og 
stigende ordrereserver, og ser også at 
prisene er stigende. 

Er så monteringsbas Skvåmestø for-
nøyd med jobben?

– Det er en grei jobb, vi springer opp 
og ned som galninger til krampa tar oss, 
ler han.

Men vi har det gildt sammen, så her 
er det gode muligheter for folk som li-
ker utfordringer og vil stå på, avslutter 
han. 

til krampa tar deg. bill skårmestø er i ferd med å avslutte nok et prosjekt for as betong.

Siden april i fjor har AS Betongs Bill 
skvåmestø, espen larsen, miroslaw 
Pniewski og andrzej Zieba sett opp seks 
betongkonstruksjoner i grannesparken.

mens de to forrige ferdigstilles, er påbygget til nye leiligheter i ferd med å komme opp. 

2 9
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Hatteland elektriske

bygg og byggherre:  jakob Hatteland  
   Development AS
arkitekt:  omega as
total entreprenør: kruse smith as
elementoverflatene: svart slipt/polert  
   larvikitt

Klepp 1919

bygg og byggherre:  grunnsteinen 
   eiendom AS
arkitekt:  bark bergersen as
total entreprenør: kvia as
elementoverflatene: svart slipt/polert  
   larvikitt

sjøhagen 6

bygg og byggherre:  sagen 
   næringsbygg as
arkitekt:  studio ludo as

n Det var arkitektkontoret KAP AS i 
Stavanger som vant konkurransen om 
å forme en installasjon laget av prefa-
brikkerte betongelementer tidligere i år. 
Installasjonen, som heter SAFlounge, 
ble offisielt åpnet 20. mai på Nytorget i 
Stavanger og skal stå ut jubileumsåret til 
Stavanger Arkitektforening.

– Vi er et lite arkitektkontor og alle 
var med å utvikle ideén fra starten. Vi 
tok utgangspunkt i et typisk prefabele-
ment; trappen – og forsøkte å få denne 
til å oppfylle de funksjonene vi mente 
installasjonen burde ha. Ved å strekke 
og kombinere ulike trappeformer, fikk 

Arkitektjubileum på 
trappene ett av kriteriene i konkurransen om å forme installasjonen som 

skal markere Stavanger Arkitektforenings 75-årsjubileum, var at 
den skulle lages av prefabrikkerte elementer fra as betong.

vi en installasjon som både var dyna-
misk og interessant å se på. Spesielt gir 
den usannsynlig store utkragingen en 
opplevelse av spenning, sier sivilarki-
tekt Marte S. Danbolt ved KAP AS.

Installasjonen danner to ulike loun-
ge-situasjoner på torget. Oversiden er et 
terrassert amfi hvor man kan nyte solen 
eller en tilfeldig opptreden. Undersiden 
er en åpen paviljong som gir ly for reg-
net og som fungerte som scene på åp-
ningsdagen.

– I og med at det er en installasjon 
som skal stå så kort tid, ønsket vi å 
bruke elementer som kan gjenbrukes.  

Paviljongen består av åtte trapper satt 
inntil hverandre. Når installasjons-
perioden er over, kan trappene få ny 
bruk hver for seg; for eksempel stupe-
brett, skulptur, talerstol eller lekeap-
parat, forteller Danbolt.

Installasjonen er et velkomment 
innslag på Nytorget. Både barn og 
voksne inntar den hver helg, som kla-
treskulptur og bymøbel. 

AS Betong har produsert elemente-
ne og montert installasjonen.  System-
sikring AS har bidratt med rekkverk 
og Rønning Elektro AS har installert 
LED-belysning. 

Kvalitet i AS Betong
Her er et knippe bilder som viser at kvalitet alltid er i fokus i prosjektene til as betong.
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ADm. DIREkTøR  Kurt Idland:

fra grått til grønt
området rundt Rogaland Fylkeskommunes bygninger i Stavanger 
sentrum ser ut som det alltid har vært sånn. det er et godt tegn.

Over sommeren er vi klar for nye 
oppdrag og oppfordrer derfor alle Ron-
garens lesere om å benytte sommeren til 
å planlegge sine uterom.  

Jeg ønsker også våre nyansatte velkom-
men og vil gratulere nyutdannede med 
fagbrev.

God sommer til alle!

Kurt Idland

n Etter en noe treg start på 
2011, er vi nå godt i gang med 
flere spennende prosjekter. 

Laszlo og gjengen vår øst i 
landet har utført granittarbeider 
i Eidsvoll samt forblendings- 
arbeider i Holmenkollen. Nå står 
et større oppdrag for tur på Kol-
botn, en jobb som også ønskes 
overlevert i år i tillegg til en jobb 
i Østensjøveien.  Ordrereserven 

er den hittil beste så tidlig på året på 
Østlandet.  

I vest er Arnfinn godt i gang med 
Sørnes barnehage for Sola kommune 
som ønsker et løft for sine uteområder.  
I tillegg har vi startet på utbedring av 

adkomstvei og tilliggende områder ved 
Utstein kloster, samt et større prosjekt 
for Nordbø Maskin. Dette er steinar-
beider i Randabergveien i Stavanger, en 
underleveranse der Statens vegvesen er 
byggherre.

Geir er i gang med boligfelt og kort 
kan nevnes: Bjønnbåsen, Storasteinen, 
Stemmen, Skorpefjell og Brattebø.  Med 
våren kom også vedlikeholdsgjengen i 
fullt arbeid.  

Arild og resten av gjengen som tar 
seg av oppdrag med private hager, har 
så langt rekordstor ordrereserve.  For 
ikke å ha for lang leveringstid, har de 
nå også bemannet opp for å ta unna den 
stadig økende ordrereserven.  

livnar i lundar

3 2

Grøntanlegget skulle være med på å 
skape en helhet i området, og planteval-
get er gjort med tanke på det. I staude-
bedene står gamle, tradisjonelle planter, 
som passer godt til bygningene.

Hovedinngangen til fylkeshuset er 
litt anonym – folk har til tider hatt pro-
blemer med å finne den. Det er løst ved 
å steinlegge inngangspartiet med skifer 
– en kontrast til betongsteinene som er 
lagt ellers på området.

Den sene vinteren i fjor gjorde at ar-
beidet ikke kom i gang før ved påske-
tider. Fylkeskommunen stilte krav om 
at hovedinngangen skulle være operativ 
i hele anleggsfasen på seks måneder, 
blant annet på grunn av tannlegevakten 
som holder til i samme bygning.

– Det var en utfordring å få til, men 
jeg synes vi løste det på en grei måte, 
sier Geir Varhaug.

Noen overraskelser dukket også opp 
underveis – blant annet noen gamle vei-
er som det viste seg lå oppå jord. Teg-
ningene kunne ikke følges alle steder, 
mye måtte tas der og da – uten at det 
har forringet prosjektet. 

– Vi er veldig fornøyd – det er gjort 
godt håndverk, sier Soland.

n – Det er noe av det som er så genialt! 
konstaterer prosjektleder for uteom- 
rådet i fylkeskommunen, Trygve So-
land. Sammen med anleggsleder i 
Bjørns hage og anlegg, Geir Varhaug, 
inspiserer han steinlagte flater, grønne 
plener og staudebed, der det før for det 
meste var asfalt.

Under innkjøringen til fylkeshuset 
var det et gammelt hulrom, med fem 
meter fritt fall under kjørebanen. Å fjer-
ne den potensielle faren dette rommet 
medførte, var noe av utgangspunktet 
for prosjektet. Det var også et ønske om 
å få det grønnere på området, å gjøre 
hovedinngangen til fylkeshuset tydeli-
gere, og å tilrettelegge bedre for myke 
trafikanter. 

– Bevegelsesmønsteret til både gå-
ende, syklende og kjørende ble kartlagt 
før vi fikk et forslag fra Asplan Viak til 
hvordan dette kunne løses, sier Soland.

En viktig del av tilretteleggingen for 
myke trafikanter, var også en ny sykkel-
garasje for de ansatte, meislet inn i bak-
ken tett inntil huset. 

I planleggingen var det viktig å ta 
hensyn til at bygningene på området 
er fra både 1800-tallet og 60-tallet. 

– Ja, det er det, smiler Varhaug, 
enig og fornøyd.

– Det er helt genialt. Det er et godt 
anlegg, og et virkelig løft for fylkeshu-
set, slår Soland fast.

Bjørns hage og anlegg har også 
vedlikeholdsavtale på området i tre år 
framover.

fra venstre trygve soland, rogaland fylkeskommune, og geir Varhaug, bjørns Hage og anlegg, foran 
fylkeshuset i stavanger. arbeidet med uteområdet var ferdig i oktober i fjor.

Private hageanlegg.

ROgALAnD FyLkESkOmmunE

Kontrakten omfattet arbeid for 
rundt fem millioner kroner.

Det ble lagt:

- 176 m2 skifer

- 1100 m2 betongstein

- 1240 m2 asfalt

- 800 m2 plen

Anlegget omfattet også plante-
felt på 700 m2, med forskjellige 
stauder, busker og trær, og 
en sykkelparkering, levert av 
Euroskilt, med plass til rundt 
60 sykler.
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kvalitet i bjørns hage og anlegg

Muldvarpen barnehage

Utstein kloster

bjønnbåsen

n Vi har hatt dette prosjektet i lag med 
Lekegiganten AS. Lekegiganten har solgt 
lekeutstyret mens vi har montert alt av le-
keutstyr og opparbeidet uteområdet.

Her er et knippe prosjekt hvor det har vært skarpt fokus på kvalitet; 
ett av dem guddommelig kvalitet.

n Dette er en jobb vi gjør for Stiftelsen Utstein kloster. Jobben består i opp-
arbeidelse av nye veier, stier og løing av steingarder.

n På Bjønnbåsen har vi utført et anlegg for Tomteutvikling AS. Jobben ble 
overlevert i september 2010 og omfattet opparbeidelse av lekeplasser, friareal, 
stier, veier.
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ADm. DIREkTøR  Øyvind Gonsholt:
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Tunga rett i munnen 
i tønsberg

n – Utfordringene har stått i kø. Kravet 
til nøyaktighet var stort – pluss/minus 
20 mm på vertikalplanet og 50 mm på 
horisontalplanet, opplyser prosjektleder 
Jarle Hundershagen i Holt Risa AS.

I forbindelse med heving av en gam-
mel jernbaneovergang, ble det montert 
500 meter med stålkjerner fordelt på 
40 punkter. Boring og montering av 12 
meter lange stålkjerner ble gjort helt 

inntil jernbanespor og strømkabler. Bo-
ringen foregikk kun med vannspyling. 
Alle pelene skulle etterslås med et to 
tonn kraftig luftlodd. Alt arbeid måtte 
utføres under togstans mellom klokka 
08.30 og 13.30.

– En slik jobb krever nøye planleg-
ging og gode folk. Vi har brukt våre 
mest erfarne arbeidere, og en meget 
dyktig kransjåfør. De har gjort en kjem-

pejobb – vi har ikke hatt noen avvik 
eller uønskede hendelser, sier Hunders-
hagen.

Underveis måtte alt som ble gjort 
dokumenteres daglig. Etter halvannen 
måned er prosjektet  nå i ferd med å av-
sluttes – med svært godt resultat. 

– Vår oppdragsgiver Jernbaneverket 
er meget fornøyd med jobben vi har 
gjort her, sier Jarle Hundershagen.

med jernbanelinja like ved og høyspentkabler å ta hensyn til, har Holt risa as 
hatt et svært krevende prosjekt i tønsberg.

med alt vi har av egne rigger, og leier 
inn en til to rigger det meste av tiden. 
Vi ser at vi trenger en økning av rigger 
for boring, og planen er å investere i én 
ny borerigg, samt et boretårn til å mon-
tere på gravemaskin. Vi har overtatt en 
brukt gravemaskin av Risa AS og bygger 
for tiden denne om til å kunne betjene 
både et lite vibrolodd for spunting, og 
en boremast for boring av rør og stag.

Når det gjelder innkjøp av nytt bore-
utstyr, ønsker vi å koble dette sammen 
med innbytte av en pelerigg, og dette er 
noe vi jobber hardt med nå, og satser på 
at vi får til.

Vi har ikke hatt skader av betyd-
ning i løpet av halvåret, og dette viser 
at HMS-arbeidet fungerer som det skal. 
Dette er meget bra, og svært viktig for 
oss. Vi vil holde oppe fokus oppe på 
dette arbeidet og målet er INGEN SKA-
DER I ARBEID.

Kvaliteten på de produktene vi leve-
rer, er også svært viktig for oss. Vi har 
med hell gjennomført prosjekter med 
svært høye krav til nøyaktighet, krav 
som faktisk er mye strengere enn pe-
leveiledningen beskriver. Dette er viktig 
for våre oppdragsgivere da de vil få ut-
nyttet fundamenteringen bortimot 100 
% slik at kostnadene pr. m2 bygg går 
ned.

Vi har gjennomført en del slike pro-
sjekter i det siste, og tilbakemeldingene 

n Nok et halvår er gått. Det har 
vært et travelt halvår for Holt 
Risa AS. Mange prosjekter og 
små marginer gjør at det er kre-
vende å drive. Vi fikk ikke den 
milde fine vinteren vi ønsket 
oss, og prisene viste heller ikke 
tegn til oppgang første kvartal, 
dette har gjort at vi føler at vi 
har hatt noe motvind i seilene 
de første tre fire månedene.

Peleriggene for betongpeling var 
også uten oppdrag de første tre og en 
halv månedene av året, og dette gir en 
veldig skjev utnyttelse av ressursene 
våre, og gjør at vi ikke greier å nå den 
budsjetterte omsetningen.  Heldigvis 
ser det ut til å ha løsnet noe nå. Vi kom 
i gang med to, delvis tre pelerigger fra 
midten av april, og det ser ut som at vi 
skal greie å holde to til tre maskiner i 
gang fremover. Dette gir oss bedre ut-
nyttelse av maskiner og mannskap, og 
vil forhåpentligvis bedre lønnsomheten 
noe.

Normal lønnsomhet får vi allikevel 
ikke før prisene går opp. Men det er be-
dring å spore også her. Det virker som 
om alle som driver med fundamente-
ring har nok å gjøre for tiden, og det 
håper og tror vi vil gi en oppgang i pri-
sene.

Vi har fremdeles et stort trykk når 
det gjelder stålkjernepeler. Vi kjører 

fra oppdragsgiverne er udelt positive. 
Forutsetningen for å greie dette, er at 
alle ledd i organisasjonen har fokus på 
kvalitet, og gjør sin jobb best mulig, så 
vil dette gå av seg selv.

Når det gjelder utsiktene, har vi en 
ordrereserve som strekker seg 3 – 4 må-
neder framover i tid. Vi ser at prisene er 
på vei opp, så jeg synes markedet ser ly-
sere ut enn på lenge. Hvis vi kan greie å 
holde kvaliteten på arbeidet vi gjør som 
hittil, og er heldige med gjennomførin-
gen ellers, samt får midler til de nyin-
vesteringene vi ønsker, er jeg optimist 
når det gjelder Holt Risa sin fremtid. 

Jeg vil berømme alle for en god inn-
sats i halvåret som har gått, og takker 
for dette. Det gjelder mannskapet ute 
like godt som administrasjonen, og ikke 
minst jentene på regnskap. Vi er avhen-
gige av at alle drar i samme retning og 
jeg synes dette fungerer bra. 

Jeg vil også takke leverandører og 
oppdragsgivere for et godt samarbeid, 
og ønsker alle en fin og god ferie som 
gir hvile og ro, og skaper overskudd til 
å ta fatt på det neste halvåret.

Øyvind Gonsholt

Ser lyset i tunnelen
Prosjektleder
Jarle Hundershagen
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n Boligprosjektet «Tre tårn» bygges på 
Vibemyr i Sandnes. Tre organisk for-
mede blokker, rundt 50 meter høye, vil 
synes godt i terrenget. Sokkelen er ve-
sentlig mindre enn etasjene over for å gi 
illusjonen av at bygningene svever over 
marken. Fasongen gir assosiasjoner til 
busker eller trær, fasaden skal bestå av 
plater i ulike vinkler som skifter utseen-
de alt etter hvordan lyset faller på dem.

Den første blokken er på vei opp – 
den andre er bokstavelig talt i startgro-
pen. Med søle til midt på leggene setter 
Tom Jensen ned foringsrør til stålkjerne-

pelene. Senere skal stålkjernene monte-
res, før det støpes i rørene. Til sammen 
kommer det til å gå med opp mot 1400 
meter peler på prosjektet. 

– Stålkjernepeler brukes oftest der 
det er vanskelige grunnforhold, og man 
ikke kan slå ned vanlige betongpeler, sier 
prosjektleder Snorre Berget i Holt Risa.

– En annen fordel med å bruke stål-
kjernepeler, er at de har større bære- 
evne, og man kan bruke mindre pelean-
tall. Stålkjernepeler har også lengre leve-
tid enn betongpeler, sier Berget. 

I grunnen på Vibemyr må pelene 

være mellom 24 og 30 meter lange før 
de treffer fjellet under. Strekkpeler skal 
også monteres, for å bardunere fast byg-
get og hindre at det beveger seg fra side 
til side.

– Stram fremdriftsplan og trangt om 
plassen gjør slike boligprosjekter utfor-
drende. Det er begrenset med ressurser 
vi kan kjøre på, sier Berget.

Holt Risa har hatt en sterk økning i 
stålkjernepeling – produksjonen ble om-
trent doblet i 2010, til rundt 30.000 lø-
pemeter, mot 16.000 løpemeter året før. 

Når de er ferdige, skal boligblokkene i prosjektet «Tre tårn» gi inntrykk av å sveve over 
bakken. tom jensen vet bedre  - i byggegropa er han og kollegene i Holt risa i ferd 
med å forankre bygget til bakken, med stålkjernepeler på mellom 24 og 30 meter. 

luftige bygg med solid 
forankring

tom jensen monterer foringsrør til stålkjernepeler. I 
gjennomsnitt er pelene mellom 24 og 30 meter lange.

det første av «tre tårn» på Vibemyr i sandnes er i ferd med å bygges, det andre fundamenteres. tredje byggetrinn starter i høst.

Prosjektleder
Snorre Berget
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I dag er Risa-konsernet gjennom sine fem 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.

Å gjøre hverandre gode er Risa-konsernets visjon, og HMS, kundefokus, kompetanse, kvalitet, kremmerånd og åpenhet 
og ærlighet er de verdiene som skal legges til grunn når visjonen skal omsettes i handling. Verdiene er likeverdige og skal prege 
hele konsernet med alle dets medarbeidere. 
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