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FRÅ 
REDAKSJONEN:
Tida går utruleg fort sjølv med strenge koronatiltak og 
lite sosialt liv.  Nå er eg sjølv fullvaksinert, så då håper 
eg det snart er mulig med meir frihet og at koronapas-
set er nær.  Har faktisk bestilt tur til Spania i juni, så 
det er bare å håpa at Norwegian får flya i rute att. Har 
ikkje vore i huset mitt sidan februar i 2020, så det vert 
spennande.

Litt av ein aktivitet det er i Jærentreprenør, og stadig 
nye medarbeidarar vert tilsette.  Nytt nå er at fleire 
prosjektingeniørar, som kan reknast som ein trainee, er 
kome til.  Spanande å fylgja med og sjå kva tid dei vert 
prosjektledar med eigne prosjekt.

Tron og eg har vore i Strandgata i Sandnes for intervju 
med Helge Sigve Wiig, som gjennom Wico Eiendom er 
byggherre på Mareiro Panorama.  Det var og Wico som 
har utvikla eit heilt kvartal i Kleppekrossen. Sentrums-
gården har totalt 86 leiligheter, samt butikker i 1. etasje.  
Nå er Jærentreprenør kontraktspartner for Tårnet, eit 
bygg på 12 etasjer som er under oppføring nå.

Tor Magne har intervjua Auestad Kran - Transport As 
og dagleg leder Magne Auestad, som samarbeidspart-
ner og leverandør og kunde.  Firmaet har i mange, 
mange år vore ein solid transportør for Jærentreprenør, 
og det er mange av oss som kjenner Magne Auestad.

Håper me igjen har fått til eit gildt blad, der me syner 
litt av alt me fyller arbeidsdagane med, både ute på 
byggeplass og inne på kontoret.

Redaksjonen ynskjer alle samarbeidspartnere ein god  
sumar, der me håper å nærme oss «normale tider».

Inger

GDPR
Du står på lista vår for Jærentreprenør Nytt.  
Om du ønsker å reservera deg, så sender du epost til 
post@jerentreprenor.no
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ØKONOMI
2020 ble et veldig bra år for Jærentreprenør. Selska-
pet hadde en omsetning på 665 millioner, noe som 
er rekord for selskapets snaut førti årige historie. Det 
er veldig kjekt! Prosjektsammensetningen er god. Vi 
hadde to skoler og ett større rehabiliteringsprosjekt 
som drar mye omsetning, samt flere gode boligprosjekt 
og betongjobber. Resultatmessig går det også godt. 
Vi sitter igjen med ca 4,5% resultat på bunnlinja før 
skatt. Når det går godt er det veldig gledelig å kunne gi 
bonus til ansatte som har stått på og gjort en fantastisk 
innsats for å oppnå dette. Noen vil kanskje si at 4,5% 
margin ikke er så mye. Men det er flere i bransjen vår 
som har mål om å nå 5%, og når vi nærmer oss det er 
vi godt fornøyd.

For inneværende år ser tallene gode ut for starten 
av året. Omsetningen har vært litt høyere de første 
månedene enn fjoråret, og resultatet ser godt ut. Vi har 
kapasitet til å ta mer arbeid over ferien, slik at vi kan 
tangere elle slå fjoråret. Det blir spennende å se. 

ORDRERESERVE
Ordrereserven er fremdeles solid. Den er nå over  
1 milliard kroner. Totalen er nå i overkant av 1,1 mrd. kr. 
Denne skal materialisere seg frem mot 2023. Reserven 
består av boligprosjekter, næringsprosjekter (herunder 
rene betongprosjekter, prosjekter for det offentlige, 
veiprosjekter mm.) og rehabiliteringsprosjekter.  

Under viser fordelingen av bolig, næring og rehabil-
itering. Det har siden desember vært en økt andel av 
boligprosjekter (6%), og en tilsvarende reduksjon av 
næringsprosjekter. 

GODT RESULTAT I 2020GODT RESULTAT I 2020

69 %

23 %

8 %

F O R D E L I N G  O R D R E R E S E RV E

BOLIG NÆRING REHAB
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Hans Kristian Aasland Daglig leder

BONUS OG GOD BONUS OG GOD 
INNSATS FRA ALLE INNSATS FRA ALLE 
I SELSKAPET!I SELSKAPET!
Året 2020 ble et godt 
Jærentreprenør-år. Vi oppnådde 
både rekord i omsetning og  
resultat, noe som er svært   
gledelig da vi har opplevd et år 
med pandemi. Året vi er inne i 
ser også ut til å bli et bra år.  
Når det gjelder 2022, så jobber vi 
meget aktivt for å fylle opp med 
nye kontrakter. Resultatene er 
en konsekvens av at alle ansatte 
i Jærentreprenør har gjort en 
meget god jobb, og at vi sammen 
har klart å levere gode prosjekter. 
Det gode resultatet for 2020 har 
også ført til at alle ansatte har fått 
bonus, som jeg synes er meget 
kjekt og velfortjent. Med like god 
innsats i år vil det sannsynligvis 
også bli bonus for 2021.

Året 2021 har så langt bydd på kjekke og travle  
prosjekter. Vi har hatt ferdigstillelse av sykehuset til 
Aleris i Lagårdsveien, samt kjøring av glid på trafoceller 
til Statnett på Fagrafjell. Vi holder også på med flere 
boligprosjekter, samt ferdigstillelse av Vardheia  
ungdomsskule, som nå brukes til covid vaksinestasjon 
for Time og Klepp kommune.

Koronapandemien, som har vært med oss i over et år 
nå, håper vi går mot slutten. Da kan vi etter hvert ta 
opp igjen sosiale aktiviteter hos Jærentreprenør.   
Vi gleder oss alle til det.

Vi har startet 2021 med et H-tall på 0, og håper at vi 
skal klare å holde på det ut året. At vi har oppnådd 
dette er takket være hver ansatt sitt gode HMS-arbeid, 
som daglig legges ned på byggeplassene. Hvis vi alle 
tenker sikkerthet i hverdagen, vil vi ha muligheten til å 
klare vårt mål om å beholde et H-tall på 0. Vi har også 
klart å få ned sykefraværet. Det ligger i dag på 3,2 %, 
med korttidsfravær på 1,2 %, noe som er meget bra.

Ordrereserven pr. i dag er god, men det jobbes  
kontinuerlig med å forbedre den. For tiden regner vi 
på mange prosjekter, og vi håper å få landet en del av 
disse i løpet av sommeren og høsten.

JEG VIL TAKKE ALLE VÅRE GODE ANSATTE FOR  
DEN INNSATSEN SOM ER LAGT NED I ALLE  
PROSJEKTENE VI HAR, OG ØNSKE ALLE EN GOD OG 
FORTJENT SOMMERFERIE!
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Sentrumsparken, Randaberg

Opstad trafostasjon
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WICO EIENDOM AS - 
HELGE SIGVE WIIG

Samarbeidspartner:

Wico Eiendom blei stifta i 2006, og er 

vår byggherre på Mariero Panorama, 

og ilag med Jærentreprenør Bolig 

byggherre på Tårnet, Klepp.

Tron og eg tok turen til Sandnes og Strandgata for eit 
intervju med Helge Sigve Wiig. Me blei møtt av ein 
hyggeleg og smilande mann som baud på kaffi i 
møteromet. Han er 53 år gamal, og har utdanninga si 
frå Trondheim og NTH, som byggingeniør.

I 1996 starta han i AS Betong som montasjeleder.  
Seinare blei han prosjektleder for totalentrepriser.  
Han var og 2 år i Favoritthytten og dreiv med salg.   
Så begynte han hos Kruse Smith i eiendom, og var der 
til han gjekk til Wico Eiendom i 2006.

Eiendomssatsinga starta med Vindhagen AS, ei 
familieeid tomt på Austrått. Her bygde dei 41 enheter, 
både rekkehus og leiligheter  ilag med Stavanger 
Boligbyggelag,  som eide 50%.

Helge Wiig Holding AS som eig Wico Eiendom er kjent 
for vinimport i mange år.  Vinimporten og blant anna 
vinen ‘Amigo’ blei solgt da Wico Eiendom blei starta. 
Søsterselskapet til Wico Eiendom, Wiig Spirits AS, driv 
nå med import av Kirow vodka som dei sel til 
Vinmonopolet.  

I 2006 kjøpte dei et område midt i Klepp sentrum, 
Kleppelundsvegen og K.K. Kleppes veg, av Helland og 

Helge Sigve Wiig

Mariero panorama
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Braut. Her bygde dei Sentrumsgården Klepp, med 
totalt 90 leiligheter og butikklokaler 1. etasje. Dei starta 
salget i 2008, då kom finanskrisa, siden har prosjektet 
møtt både oljekrisa og korona. Alt er nå seldt, og 
Jærentreprenør har nå kontrakt på bygging av Tårnet, 
med 20 leiligheter. Det er eit leilighetsprosjekt på 12 
etasjer, så her vert utsikta god. Har og kontrakt med 
bygging av lavblokk med 19 leiligheter.

Møldalhagen på Madla er eit anna, veldig stort prosjekt 
for Wico Eiendom. November 2011 kjøpte dei området 
frå Forsvaret for 101 millioner i lag med Helgø 
Investering, via selskapet Møldalhagen AS. Dei gjorde 
avtale med Plank arkitekter om å få til rammegodkjen-
ning raskt, og i juni 2012 var dette klart og salget 
starta. Prosjektet består av 4 ulike prosjekt som er kalt 
Vekst, Spir, Bris og Glød. Spir har 9 små leiligheter, og 
Bris består av 58 leiligheter fordelt på tre lavblokker.  
Vekst består av 13 rekkehus. Møldalhgen Glød består 
av 41 leiligheter fordelt i 7 kubehus. 

Siste byggetrinn på 72 leiligheter bygges ut av 
Ragbakken Bolig AS. Her er det fem eiere, der Helge 
Sigve Wiig er med gjennom sitt private selskap.

Jærentreprenør har nettopp ferdigstilt Mariero 
Panorama for Wico Eiendom og Helgø Investering. 21 
eksklusive leiligheter med flott beliggenhet på Mariero.  
Samarbeidet har gått godt, så me håper på fleire 
prosjekt fram i tid.

Inger Haugstad 

Tårnet, Kleppe

Pål Eirik Salte



JE-NY T T   8

AUESTAD KRAN-
TRANSPORT AS

Møte med en av våre leverandører:

Det er ikke hver dag man spaserer 

inn hos en bedrift man har et utmer-

ket samarbeid med og føler seg vel-

kommen straks sko nr 43 har stem-

plet inn på kontoret til daglig leder. 

Magne Auestad viser en imøtekom-

menhet som er selskapet verdig.

Så blir det jo litt sånn, når to personer møtes som 
kjenner hverandre – men ikke helt kjenner hverandre 
lenger. Det blir nok å snakke om. Magne Auestad har 
holdt stand i hjembygda, mens jeg derimot, som har 
trødd mine barn & ungdomsbein på Kvernaland og 
flyttet fra bygda i 20 års alderen, drar nytte av å kjenne 
gammel historie som utskremt medarbeider fra 
Jærentreprenør. 

Så er det jo slik at Magne og Tor Magne ikke bare har 
vokst opp i samme bygda, men vi har også felles 
skjebne gjennom 12 års skolegang på de samme 
institusjonene. Det alene borger for mange historier 
over en kaffekopp. Og med kaffien på bordet handler 
praten først og fremst om alt som ikke er viktig.  
Men som er godt for fellesskapsfølelsen. Og det er jo 
oppriktig kjekt å ta ein drøs med folk en ikke har 
snakket med på lange tider! 

Jærentreprenør AS og Auestad Kran - Transport AS har 
hatt et langt samliv, helt fra slutten på 80 tallet. 
Samlivet er fremdeles liv laga, og begge parter er 
fornøyd med samspillet mellom kunde og leverandør. 
Vi vet jo at det aldri mangler på innsatsvilje når vi ber 
om de tjenester som Magne Auestad & co kan levere!

Magne Auestad
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INFO FRA  
AUESTAD KRAN – 
TRANSPORT AS:
Auestad Kran-Transport AS er en av 

distriktets ledende bedrifter innenfor 

kran- og transport. Bedriften har i dag ca 

25 medarbeidere, har en like stor bilpark 

og en årlig omsetning på ca 4o millioner. 

Auestad Kran-Transport AS holder til i 

egne lokaler i Orstadveien, og har bl.a 

eget verksted og vaskehall.

Jonas B Auestad fra Kvernaland startet 

bedriften i 1960, og tidlig på 1990-tallet 

overtok Jonas sin sønn, Magne Auestad, 

som daglig leder og eier av firmaet. 

Magne har utviklet firmaet videre til å 

satse på gode, flinke og kjekke sjåfører 

med bred kompetanse og som alltid vil ha 

kunden i fokus. I den forbindelse kan 

firmaet skryte av å ha vært en av 

Jærentreprenør’s faste leverandører på 

transport og kran allerede fra 80-tallet. 

Auestad Kran-Transport AS utfører alle 

typer transport- og kranoppdrag, 

inkludert spesialtransport. Oppdraga 

spenner alt fra bl.a transport av forskaling 

og dragere, montering av element, heising 

av vindu og flytting av byggekran. Den 

største kranbilen kan utføre løft på opptil 

30 tonn. Det meste av oppdraga skjer 

lokalt i Rogaland, men bedriften tar også 

på seg oppdrag over hele landet. Auestad 

kjører og heiser der kunden ønsker!

Auestad Kran-Transport AS heiser og 

monterer hva det måtte være, og 

bedriftens sjåfører deltar gjerne i 

diskusjonen for å komme fram til den 

beste løsning for transport- og heiseop-

pdraget. Gutta fra Auestad Kran-

Transport har bidratt i mange spennende 

prosjekt i sammen med Jærentreprenør, 

og i den senere tid med bl.a heising i 

Maudal, Fagrafjell, Hove Home, 

Trelasttunet, Teglværket & Vardheia Skule. 

Gjengen fra Auestad håper på flere 

oppdrag og gleder seg til et videre 

samarbeid med Jærentreprenør AS
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Lagårdsveien 80

Mariero Panorama
Øvre Gauselvågen

Teglverket

Rådhusmarka

Hove Home +

Tårnet

Vardheia Ungdomsskole

Trelasttunet

Bolig

Næring/Kontor

Skole/Barnehage

Næring/Industri

Betongprosjekter

09.06.2021

Kleppelundsveien

Vesterhagen

Fagrafjell
Maudal kraftverkææ

Fabrikkveien 2

Gann Tre AS - Tilbygg

Lagårdsveien 78

Høye bru - Heskestad

Lervik Brygge - Eplehagen

PROSJEKTOVERSIKT
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| 

 

Prosjekt Byggherre Datoer Størrelse 

Lagårdsveien 78-80 Lagårdsveien 78-80 AS S: Q4-2019 
F: Q3-2021 

Ca 10.000m2 

Øvre Gauselvågen Edlandsgården AS S: Q1-2021 
F: Q3-2022 

25 leiligheter + 
næring 

Teglverket Eiendomsgruppen Vest S: Q1-2020 
F: Q4-2021 

66 leiligheter 

Rådhusmarka INEO/ Base Bolig S: Q1-2021 
F: N/A 

Ca 22.000 m2 

Hove Home + Bolig Partner S: Q2-2019 
F: Q4-2021 

44 leiligheter 

Vardheia Ungdomsskole Time/Klepp kommune S: Q3-2019 
F: Q2-2021 

Ca 9.800 m2 

Vesterhagen Reevegen 27-29 AS S. Q4-2020      
F: Q2.2022       

33 leiligheter 

Trelasttunet (Blokk A, B og C) Brynelunden AS S: Q3-2019 
F: Q4-2021 

51 leiligheter + 
næring 

Fagrafjell transformatorstasjon Statnett                                 T. 
Stangeland AS 

S: Q4-2020 
F: Q2-2022 

Ca 80 MNOK 

Maudal kraftverk Lyse Produksjon AS    Bertelsen & 
Garpestad AS 

S: Q2-2019 
F: Q2-2021 

Ca 10 MNOK 

Fabrikkveien 2 Fabrikkveien 2A AS S: Q4-2020 
F: Q2-2021 

Ca 1.000 m2 

Tårnet Wico AS                       
Jærentreprenør Bolig AS 

S: Q4-2020 
F: Q3-2022 

39 leiligheter 

Høye bru - Heskestad BS Graveservice AS S: Q2-2021 
F: Q3-2021 

Betongarbeider 
Ca 1 MNOK 

Lervik brygge - Epletunet Selvaag Bolig AS S: Q1-2021 
F: Q3-2021 

Betongarbeider 
Ca 9 MNOK  

Kleppelundveien  Kverneland Bolig AS S: Q2-2021 
F: Q2-2023 

15 leiligheter 

Gann Tre AS - Tilbygg Gann tre AS S: Q4-2020 
F. Q2-2021 

Ca 850 m2 

Elnar Ueland og Erik Varhaug
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Bygg og anleggsnæringens bidrag er viktig i det grønne 
skiftet. I Jærentreprenør ønsker vi å ta samfunnsansvar, 
og drive virksomheten på en ansvarlig og bærekraftig 
måte. Vi ønsker å være med å bidra til å løse de miljøut-
fordringene samfunnet står overfor, som kan relateres 
til vår virksomhet. 

Byfjordparken kontor og barnehage
Vi er stolte over vårt første prosjekt som nå er sertifisert 
etter BREEAM-NOR. BREEAM-NOR er Norges fremste 
metode for klassifisering og sertifisering av bærekraft-
ige bygg. BREEAM er en frivillig klassifiseringsordning, 
og kan beskrives som et verktøy for bærekraftig pros-
jektgjennomføring. I dette prosjektet er både bygning-
skropp, ventilasjon, heiser og belysning energieffektive, 
og tilrettelagt for høy grad av fornybar energi. Byggene 
er fri for miljøgifter, og de viktigste materialene er 
miljødeklarerte. 

Byggene er klassifisert som EXCELLENT, som er den 
nest høyeste graden som er mulig å oppnå. Vi takker 
GMC Eiendom som er byggherre, for at vi fikk være 
med å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Vardheia ungomsskule og 
Vardheihallen
I april overleverte vi Vardheia ungdomsskole og 
idrettshall til Time og Klepp kommune. Dette prosjek-
tet er sertifisert etter BREEAM-NOR og klassifisert 
som VERY GOOD for prosjekteringsfasen. Vi leverer i 
disse dager inn dokumentasjon for ferdig bygg-fasen, 
og venter på at Grønn byggallianse skal gå gjennom 
og verifisere kravoppnåelse. Vi gleder oss til Time og 
Klepp kommune får BREEAM sertifikatet til høsten. 

Vi takker Time og Klepp kommune som er byggherre, 
for at vi også på dette prosjektet fikk være med å bidra 
til et mer bærekraftig samfunn

Erfaringene fra disse prosjektene gir oss gode verk-
tøy som vi tar med videre i det viktige arbeidet med å 
bygge bærekraftige bygg med lavt fotavtrykk.

Vi ønsker kolleger og samarbeidspartnere en solfylt og 
flott sommer!

JÆRENTREPRENØR:   
DET GRØNNE 
SKIFTET

Liv Inger Berg Cecchi 
HMS/KS koordinator/BREAM

Hege M. Hage
Leder HMS/KS

HMS

Dette sertifikatet er utstedt av Grønn Byggallianse til revisoren angitt over. For å 
kontrollere sertifikatets gyldighet, se www.byggalliansen.no. Dette sertifikatet er 
Grønn Byggallianses eiendom og utstedes i overensstemmelse med betingelsene angitt 
på www.byggalliansen.no 

BREEAM er et registrert varemerke og tilhører BRE (the Building Research Establisment 
Limited. Varemerke nr. E5778551). BRE har opphavsretten til alle BREEAM-merker – 
logoer og -symboler. Disse kan kun gjengis etter tillatelse. 
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Sertifikat 
Det bekreftes at: 

Byfjordparken 15 og Byfjordparken 13  
- Barnehagen 
Byfjordparken 15 og 13 
4007 Stavanger 

  

er blitt vurdert i henhold til   

BREEAM NOR 2016 Kontor 
Nybygg - innredet 
av en lisensiert revisor for 

  

Byfjordparken Holding AS  

og har oppnådd en poengsum på 74.3% 

 Excellent 
Sertifikatnummer:  BNNY-268F  Versjon:  01 
   

  

 

6. april 2021 
    Viel Sørensen, Leder for sertifisering, Grønn Byggallianse  Utstedelsesdato 

 NIRAS Norge AS  

 

Hege Aasbø NIRA-BNOA-010 
Revisors arbeidsgiver  Lisensiert revisor Revisornummer 

 Jærentreprenør AS  
 

 Ramp Arkitekter  
Hovedentreprenør og prosjektledelse  Arkitekt 

Liv Enger Berg Cecchi, Jærentreprenør AS  
 

  Sweco Norge AS  
BREEAM-NOR-AP  RIV, RIE 

 Dimensjon Rådgivning AS  

 

 NIRAS Norge AS  
RIB  RIM 

Click here to enter text. 

 

Click here to enter text. 
Choose an item.  Choose an item. 

Click here to enter text. 

 

Click here to enter text. 
Choose an item.  Choose an item. 
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JÆRENTREPRENØR PROSJEKT

Koronaen har utrolig nok hatt positivt utslag på aktiv-
iteten i bygge bransjen, og med 105 leiligheter under 
oppføring og mange prosjekter under planlegging, 
må vi si oss fornøyd med aktiviteten i Jærentreprenør 
Prosjekt. Trelasttunet som nærmest blir en byfornyelse 
for Nærbø, og med salg på over 70%, er blokk A og B 
allerede en suksess med planlagt innflytting i midten av 
juni 2021. Som følge av suksessen på A og B blokken, 
har vi nå bestilt C blokken av Jærentreprenør. I Vester-
hagen blokk A, på Bryne har vi solgt over 60 % og er 
godt i gang med betongen. På B-blokken er salget pr. 
nå over 60%, så bestillingen ligger rett rundt hjørnet. 
Sist igangsatte prosjekt er Tårnet på Klepp, som 
Jærentreprenør Prosjekt er innleid til. Her har vi solgt 
15 av 20 leiligheter, og er nå på dekket over 4. etasje. 
Bygget med sine 12 etasjer vil bli et landemerke på 
Jæren.

Prosjekter som kommer i nærmeste fremtid er Solberg-
kvartalet på Bryne, med 27 leiligheter og 4. blokk på 
Tangarholen Klepp stasjon med 25 leiligheter. Vestfløy-
en på Klepp med 19 leiligheter, samt utvikling av delfelt 
A på Brynegården er også nye prosjekter. Ellers er vi i 
startfasen med Saxemarka i Stavanger, som med sine 
39 leiligheter ligger litt lenger framme.

Jan Erik Tuen har hatt sin siste arbeidsdag i Jærentre-
prenør Prosjekt, hvor han igjennom de siste 10 år har 
bygget stein for stein med troverdighet, stålkontroll og 
god økonomisk styring. Jeg vil på alle måter takke Jan 
Erik, først som byggherre på Tangarholen, og deretter 
som kollega og samarbeidspartner i Jærentreprenør 
Prosjekt. Som Jan Erik ville sagt det: YNWA. Vi vil ha 
kontakt og vi vil ha dialog der det måtte trengs. 

Det er med stor ydmykhet og respekt jeg tar stafett-
pinnen videre etter Jan Erik. Vi i Jærentreprenør 
Prosjekt har ambisjoner om å vokse videre, og er 
derfor avhengige av gode og stødige samarbeids-
partnere. Jeg vil takke hver og en for mottakelsen 
jeg har fått, og ønsker med dette et godt samarbeid i 
fremtiden. 

Med disse ord ønsker jeg alle en riktig god sommer,   
og håper på god utvikling de kommende år.

GOD AKTIVITET GOD AKTIVITET 
I NYE TIDERI NYE TIDER

Lars Kjærgaard 
Dagleg leder
Jærentreprenør prosjekt

Trelasttunet, Nærbø
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Tron Gudmestad 
Markedssjef

Joakim
Nord-Varhaug 
Kalkulatør

Tor Sveinung
Hausken 
Prosjektutvikler/
kalkulatør

Etter å ha bladd en del i gamle Jærentreprenør Nytt, 
har jeg blitt litt bedre kjent med historien vår. Det gjør 
meg stolt å få være del av en slik organisasjon, som har 
gitt lokalmiljøet mange arbeidsplasser og levert gode 
prosjekter i Sør-Rogaland i snart 40 år. Jeg tror at et 
langsiktig perspektiv og et ønske om å skape varige 
verdier er grunnen til at Jærentreprenør har vært, og er 
en betydelig aktør i bransjen. Med 116 ansatte, der de 
fleste har vært her betydelig mye lengre enn meg, er 
det helt klart at vi samlet sitter på enorme mengder av 
kompetanse og erfaringer i alt fra betongarbeid til regn-
skap. Denne samlingen av kompetanse og erfaringer 
gjør at vi kan kalle oss «en STØDIG samarbeidspart-
ner». 

Byggebransjen, som alle andre bransjer, er i konstant 
utvikling. Hvis man sammenligner med andre bransjer 
vil nok noen hevde at vår bransje henger etter i utviklin-
gen, kanskje spesielt når det gjelder digitalisering og 
bærekraft. Men ser man seg rundt er det stadig forbed-
ring av eksisterende byggemetoder, nye byggemetoder 
og tiltak for å redusere klimautslipp, samt nye verktøy 
vi kan ta i bruk. I tillegg til å være stødige, tror jeg der-
for at vi fremover må strebe etter å være enda mer til-
pasningsdyktige og positive til omstilling. Ikke bare for 
å fortsette å være konkurransedyktige, og svare opp 
på de forventningene som stilles fra oppdragsgiverne 
våre. Men også for å ta vår del av samfunnsansvaret, 
og å være en attraktiv arbeidsplass for flinke hender og 
kloke hoder.

Ordrereserven har siden jeg begynte mot slutten av 
2018 ligget på rundt 1 milliard. Dette er imidlertid ikke 
noen hvilepute. Heldigvis kan man si, det kunne blitt 
ganske kjedelig på vår avdeling dersom vi fikk inn en 
endeløs strøm av prosjekter uten å måtte jobbe for 

det. I skrivende stund har totalentrepriseavdelingen 15 
pågående prosjekter, og når vi teller med betong- 
prosjektene har vi totalt 21 samtidige prosjekter.  
Det betyr at det stadig trengs nye prosjekter inn i  
porteføljen for at vi skal ha noe å drive med på lengre 
sikt. 

Det var rolig i markedet rundt årsskiftet, men vi har  
opplevd god tilgang på prosjekter i vår. Tilslags-
prosenten for 2020 viser at tilbudene vi gir treffer godt 
på markedspris. Så langt i år har vi gitt tilbud på et 
tyvetalls prosjekter. Dette er fordelt på 20% bolig, 
40% næring og industri, og 40% offentlige prosjekter. 
Noen av disse er allerede avklart, andre venter vi spent 
på. I tillegg er det store offentlige prosjekter rett rundt 
hjørnet, der vi søker om prekvalifisering for å delta i 
konkurransene.

Vi i Jærentreprenør har vært blant de heldige, når man 
ser de store kostnadene koronapandemien har påført 
norsk økonomi og samfunn generelt. Den økono-
miske utviklingen fremover er usikker, men Statistisk 
sentralbyrå spår at koronapandemiens virkninger 
på norsk økonomi vil avta mot slutten av 2021, og at 
økonomien i stor grad vil normaliseres til høsten. Det 
er også befolkningsvekst i vårt markedsområde, og 
befolkningen trenger både bolig, skoler, barnehager 
og arbeidsplasser. Så til tross for at det til tider dukker 
opp noen mørke skyer på himmelen, våger jeg å påstå 
at fremtidsutsiktene er gode, og at vi har grunnlaget for 
å kunne fortsette å skape verdier som kommer nye og 
gamle samarbeidspartnere til gode.

Tor Sveinung

MARKEDMARKED
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MARIERO PANORAMAMARIERO PANORAMA
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GODE TIDER GODE TIDER 
    – MÅTTE DE VARE!    – MÅTTE DE VARE!

Til tross for de tilleggsutfordringer bransjen 

har hatt de siste halvannet året med Covid-19, 

har det likevel vært et godt påtrykk i bransjen. 

Vi har vel i prinsippet ikke merket endringer i 

det hele tatt - snarere motsatt: Prosjekter har 

poppet opp, og vi kunne tatt på oss mange 

flere oppdrag om vi bare hadde hatt ennå 

flere hender. Det å få tak i innleiepersonell 

har ikke vært like enkelt. Mange utleiebyrå 

har hatt personell i sving med bygging av nytt 

sjukehus her i distriktet, og våre konkurrenter 

har stort sett nok å gjøre. 

Denne våren opplever vi også nærmest ukontrollerte 
prisstigninger, først og fremst på trevirke og armerings-
stål. Det å treffe med pris i forhold til prosjekters 
oppstart fortoner seg som ren lotto. Stadig vekk priser 

Tor Magne 
Gramstad
Betongsjef

vi nye oppdrag fordi vi ønsker dem inn i egen porte-
følje - bare for å se at prisendringer på råvarer spiser av 
kalkulert fortjeneste. Da er det er enda godt at vi som 
entreprenører ofte er risikovillige og til tider overmodige 
på egne vegne …

Det er mange prosjekter i porteføljen vår som krever 
innsats fra betongavdelingen. Det har også vært nød-
vendig å selge betongarbeidet på prosjekter til gode 
samarbeidspartnere - Høiland & Tveit As har hjulpet 
oss på både Fabrikkveien 2 og på Lervig Brygge. Uten 
slike tjenester ville vi ikke maktet å holde hodet over 
vatnet.

Utover kommende høst er det flere oppdrag som 
binder den menneskelige kapitalen: Det gjelder Vester-
hagen på Bryne, Maudal kraftstasjon, Øvre Gauselvå-
gen, Kleppeloen, Fagrafjell og ikke minst; oppstart på 
Rådhusmarka i Sandnes. Sistnevnte byggeplass vil 
henge med oss i lang tid fremover. Og flere oppdrag 
kommer garantert til oppstart utover høsten.

Erkjennelsen er enkel nok: Jærentreprenør trenger flere 
fagarbeidere. Og vi må aktivt selge oss inn overfor 
både lærlingene og etablerte fagfolk. Skal vi strekke 
oss mot større oppdrag og høyere omsetning må også 
gjengen av kompetente fagarbeidere få påfyll med nye 
kolleger. Det er et uttalt mål om å være mer aktive opp 
mot anleggsmarkedet. Med alle de prosjektene som er 
i støpeskjeen hos veimyndighetene og som handler om 
oppdrag lokalt i Sør-Rogaland, er det ikke grenser for 
muligheter for betongfaget i tiden fremover. 

Store nasjonale selskap, sågar internasjonale selskap 
– ser til Rogaland når nå Rogfast ser ut til å være en 
realitet sammen med utbyggingen av E39 sørover. I 
dette bildet vil det være rom også for lokale aktører. Vi 
bærer en fordel når vi kan skilte med arbeidskraft som 
hører hjemme i regionen. Og det nytter ikke å løpe etter 
toget, vi må være klar på perrongen før avgang! Hos 
Jærentreprenør må vi allerede nå se på hvilke tiltak og 
eventuelle investeringer som må gjøres for å være best 
mulig skodd inn i fremtiden.

Bjarne Askvik
Prosjektleder

Harald 
Bollestad
Prosj. ing.

Henrik
Henriksen
Prosj. ing.

Edvin Ueland
Prosjektleder

Kenneth
Skrettingland 
Prosjektleder

BETONGAVDELINGEN:
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GODE TIDER GODE TIDER 
    – MÅTTE DE VARE!    – MÅTTE DE VARE!

Vi skal selvsagt ikke glemme at vi allerede er en stor 
aktør på private og offentlige bygg. Det er i disse pro-
sjektene entreprenøren har gode muligheter for å jobbe 
inn marginene gjennom innsatsen til prosjektledelsen 
og alle involverte i prosjektgjennomføringen. Innkjøpte 
tjenester fra andre entreprenører samt egen prosjekt-
styring, er og blir et sterkt kort for økonomisk vekst.

Når det gjelder pågående prosjekter for avdelingen,  
har alle ansatte hatt det travelt. Og det er bare å takke 
hver og en for innsatsen det første halvåret! Og vi har 
spennende prosjekter i full produksjon: det er ikke 
hvert år det bygges høyhus på Klepp: her rager  
bygningen etter hvert 12 etasjer opp og skaper sine 
egne utfordringer med relativt lite dekkeareal og  
begrenset tilkomst for gjengen i arbeid. Det hjelper 
lite med mer folk på prosjektet - de som allerede er på 
plass må finne sin rytme for effektiv produksjon.

På Fagrafjell Nettstasjon, der T.Stangeland Maskin 
er vår oppdragsgiver, har vi fullført tre store glide-
operasjoner når dette bladet går i trykken. Det har 
vært skiftarbeid og mange av våre ansatte har fått ny 
erfaring med glideoperasjonene. Det er alltid positivt 
med påfyll av erfaring med nye arbeidsmetoder, noe vi 
tar med oss inn i framtiden. Slik er det også i Maudal:  
i vinter har det vært hektisk aktivitet inne i nye vann-
tunneler med støping av lukesystemer i vannveien samt 
bygging av nye lukehus i fjellheimen. Og vi kan love at 
det er snø om vinteren oppe i 650 meters høyde! Vi har 
hatt med oss Jærbetong til å levere både betong - og 
pumpeutstyr. Deres kompetanse og løsningsorienterte 
bemanning er uvurderlig når støpene er langt under 
jord og har vanskelig tilkomst. Til høsten gjenstår 
«bare» damforsterkningen …

Takk til alle ansatte for innsatsen i første halvår -   
og velkommen tilbake etter endt sommerferie!

Glidestøpt trafocelle på Fagrafjell Maudal kraftverk - lukehus
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Ungdomsskolen på Vardheia er  

ferdigstilt og overlevert til bygg-

herre.  Det er 2 år siden vi var midt 

i samspillfasen og bygginga starta 

september 2019.  Det har vært en 

kjekk byggeprosess, der vi har hatt 

et godt team både internt på brakka i 

Vardheia, og ute blant leverandørene 

på bygget.  Det har også vært et godt 

samarbeid med byggherre hele tida, 

noe som er svært viktig for å komme i 

mål med gode løsninger.

Personalet på skolen, med rektor i spissen, 
har nå noen måneder på seg for å innrede 
skolen med kunst, møbler og AV utstyr i 
klasserom. Skolestart for elever fra Time 
og Klepp blir i august, men allerede nå er 
uteområdet med fotballbane og lekeappa-
rater tatt i bruk. Med mange titalls unger på 
plass hver dag, ser det ut til at en har truffet 
godt med utvalget av lekeapparater.

Idrettshallen blei også tatt i bruk raskt, til 
massevaksinering mot Covid19. Ingen ante 
vel da dette blei planlagt for 2-3 år siden, at 
helseteam i de to kommunene skulle være de 
første til å ta i bruk dette flotte anlegget!

VARDHEIA

Espen
Woldstad 
Prosjektleder

Lars
Eikås
Prosjektleder

ValurValur
GunnarssonGunnarsson
 Anleggsleder Anleggsleder
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I Reevegen, midt i sentrum og like ved M44, kommer 
boligprosjektet Vesterhagen med nye leiligheter med 
størrelser fra ca. 60 til 173 m2 BRA

I Vesterhagen kan du velge mellom alt fra et passe 
stort, nytt hjem med et soverom og sørvestvendt solrik 
balkong til en romslig toppleilighet med mulighet for tre 
soverom og to terrasser. Prosjektet består av til sammen 
33 leiligheter fordelt på to bygg som begge får fire 
etasjer og parkering i lukket underetasje. Uteområdet 
mellom og ved byggene inndeles i ulike oppholdssoner 
med benker og bord, og selvsagt innbydende grønn 
beplantning.

Bygget er 6 etasjer inkl parkeringskjeller. Utføres i 
stedstøpt betong, men deler av dekket over parkering 
er hulldekk elementer.

Arbeidet med Blokk A er i full gang og det første dekket 
er støpt. Grunnarbeidene for Blokk B er ferdig og bet-
ongarbeidene er påbegynt. Utfordringene med at hele 
tomten er bebygd, som gir minimalt med lagringsplass, 
er taklet godt av betonggjengen.  

Hulldekk montasje starter medio mai, og tømmer- 
entreprenør starter etter ferien.

Overlevering Blokk A er planlagt til april 2022.

Graveskråningene opp mot Reevegen er høye og 
bratte. De har vært inspisert av geotekniker, og sikret 
med stag, armeringsmatter og duk.

VESTERHAGEN

Svein-Enok Paulsen 
Prosjektleder 
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Betongarbeidet ved Tårnet pågår for fullt og fremdriften 
følger avtalt plan. Dekke over 4. etasje støpes i disse 
dager, så vi er snart halvveis med dekkestøpene. Utsik-
ten utover Jæren er et flott skue. I november skal dekke 
over 11. etasje stå ferdig, og derfra kan man nyte 360 
graders panorama.

Kenneth og Mads Tommy driver betongarbeidet  
oppover med god kontroll. Svært trang byggetomt er 
en utfordring, men med god planlegging har betong-
gjengen løst dette bra. Logistikk, vareleveranse, arbeid 
i høyden og sikring av omgivelsene har hatt stort fokus. 
Jesper har anskaffet et sikkerhets nett, CombiSafe, 
som monteres langs alle dekkekantene. Dette er en 
betydelig sikring av gater og fortau samt arbeidet med 
yttervegger i etasjene under.

Tømmerarbeidene er i oppstartsfasen og sammen 
med Jesper er det avholdt oppstartsmøter for å sikre 
rasjonell drift. De tekniske fagene starter opp like over 
sommerferien og innredningsarbeidet vil være godt i 
gang i september. 

Tårnet er tegnet av DARK Arkitekter ved Sigurjon  
Gunnarsson. Han har bred erfaring fra bygging av 
høyhus og spesielt luft- og fukt tetthet har stort fokus. 
CORE Technology er RIB og her har Anders god dialog 
med Kenneth og Mads Tommy. Byggherre er Wico 
Eiedom ilag med Jæretreprenør Bolig.

Jesper sørger for god kontroll  den daglige driften på 
byggeplassen. Han har etablert en egen plan for va-
releveranser og inntransport, for å sikre god logistikk. 
Dialogen med samarbeidspartnere er veldig god.

Ferien nærmer seg og vi frem til et avbrekk fra jobben. 
Varme feriedager med familie og venner. En båttur på 
sjøen eller en fottur i fjellet. Fisketur på svaberget eller 
sykkeltur på landeveien. Det er bare å nyte det.

JEG VIL MED DETTE ØNSKE ALLE EN RIKTIG GOD 
SOMMER.

TÅRNETTÅRNET
 KLEPP KLEPP

Ståle Hagland 
Prosjektleder

Jesper Tirstrup
 Anleggsleder

Pål Eirik, Jahn Kenneth, Jens og Bodil Pål Eirik Salte
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For snart 2,5 år siden hadde jeg min første arbeidsdag 
i Jærentreprenør i stillingen som anleggsleder. Nå har 
jeg vært så heldig å få gå over til prosjektleder, og tatt 
over Trelasttunet. Jeg har fått med meg Marcus  
Sikveland som anleggsleder. 

Det nærmer seg overlevering av blokk A og B her på 
Trelasttunet. Vi overleverer leiligheter til 31 spente 
kunder som avtalt. Det har vært et spennende  
prosjekt å være en del av. Nå gjenstår det en travel  
tid med sluttføring, befaringer og oppfølging av  
gjenstående arbeider, så blir dette et fantastisk  
prosjekt med et flott uteareal. Vi er glade for å kunne 
pusse opp en sliten del av Nærbø. Rett før påske fikk 
vi en trist nyhet om at GS anlegg gikk konkurs. I den 
forbindelse vil jeg takke Risa AS, med Mads Ove  

Håland i spissen, for at dei kom inn og tok ansvar og 
kom i mål med opparbeiding av veier og utenomhus. 
På blokk C blir vi ferdige med råbygget til sommer-
ferien og tømmer starter for fullt etter ferien. Blokk C 
skal være ferdig på nyåret.

Vil få takke alle involverte, både byggherre, leverandører 
og kollegaer for bidrag i prosjektet. Samarbeidet har 
vært veldig bra. Det har bidratt til kort beslutningsvei 
når ting skulle avklares. 

JEG VIL MED DETTE ØNSKE ALLE EN RIKTIG GOD 
SOMMER

Geir Rangen

TRELASTTUNET

Geir Rangen
Prosjektleder

Marcus Sikveland
Anleggsleder

Pål Eirik Salte
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Anette Oltedal  Prosjektleder 

FAGRAFJELL
TRANSFORMATORSTASJON
Om man ser bort fra datalagring og batterifabrikk har 
den store snakkisen og turistattraksjonen på Kalberg 
denne våren uten tvil vært Jærentreprenør sin første 
støp med glideforskaling. Spesielt for oss som kun 
har hørt om Norwegian Contractors sin bygging 
av Condeep plattformer i Jåttåvågen har de siste 
månedene gitt flere nye erfaringer og bilder til gamle 
historier.

15.03.21 ble den første betongen pumpet i   
glideforskalingen på Fagrafjell transformatorstasjon. 

Til tross for detaljert planlegging i forkant bød opp-
starten likevel på noen overraskelser. Betongpumpen 
nådde ikke i praksis fram til det hjørnet vi hadde klarert 
ut på papiret. Ingen av veteranene hadde kommet på  
å fortelle at det ville bli for lite effektivt å rengjøre  
forskalingen med murerskje og ingen hadde sagt at det 
ville gå flere timer fra første støp til man kunne begynne 
å jekke. Det ble hektisk for noen og mye venting for 
andre, men til skiftbytte samme kveld var kontrollen i 
stor grad gjenvunnet.



JE-NY T T   23

Produksjonen gikk over i en rytme med vekselvis 
armering, støping og jekking. Med gjennom-
snittlig hastighet på rett over 3 meter per døgn 
vokste de to første av totalt fem transformator-
sjakter til full høyde. 4,5 døgn, 600m3 betong og 
2000 arbeidstimer senere kunne siste skift ta 
velfortjent helg etter en lang og god arbeidsuke.

I tillegg til glidestøp har arbeidene våre hittil 
omfattet støp av trafogruber, støp av apparat- og 
inntrekksfundament og arbeid med kontrollhuset 
til Lyse. På sistnevnte har vi med oss flere gode 
underentreprenører som alle har bidratt til at 
dette arbeidet fortsatt er på plan og forventes 
ferdig i løpet av sommeren.

Med bare en glid igjen begynner vi nå å se enden 
på betongarbeidet. Kommende høst, vinter og 
vår skal hovedsakelig brukes til å ferdigstille det 
som er påbegynt, samt oppføre administrative 
bygg til Statnett.  Deretter skal transformatorer, 
kabler og annet som hører til et høyspentanlegg 
installeres før vi kan sluttføre og overlevere vår 
del av prosjektet mot slutten av 2022.
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Hove Home

Leif Jarle Vigre 
Driftsleder

Martin Hageberg 
Prosjekterings-
leder

Per Kristian
Skrettingland-
Haarr 
Prosjekterings-
leder

Vi har hatt en kundeundersøkelse i Jærentreprenør 
som har gått ut til våre byggherrer. Jeg ønsker å takke 
for alle gode tilbakemeldinger, som vi tar med oss vi-
dere i jobben med å stadig forbedre oss. Det er kjekt å 
se at så mange er fornøyd med den jobben vi gjør og at 
Jærentreprenør er en foretrukken samarbeidspartner. 

Jærentreprenør kan nå slå seg på brystet med at vi har 
fått Breeam sertifisert prosjektet Byfjordparken næring 
i klasse «Excellent». Om ikke lenge får vi også serti-
fisert Vardheia ungdomsskole i klasse «Very good», og 
med det viser vi at vi har veldig fokus på bærekraft og 
miljø i våre bygg. Uten gode folk i alle ledd som vil noe 
ekstra, hadde vi ikke fått til dette. Spesielt vil jeg trekke 
frem Liv-Inger Berg Cecchi i denne sammenheng. 

Ellers må det nevnes at vi lenge håpet å unngå korona 
på våre byggeplasser, men nå for ett par uker siden 
fikk vi tilfeller på to av våre byggeplasser. Håndteringen 
var upåklagelig, og nesten alle mann kom på jobb igjen 
som normalt nærmest rett etterpå. Det er viktig at vi 
tar godt imot de som har blitt smittet når de kommer 
tilbake, og ønsker dem velkommen. 

Til slutt vil jeg ønske Magnus Østraat Kjelstadli, Simen 
Christensen Hjortland og Gunnar Valsson velkom-
men inn i drift total avdelingen. Sammen skal vi utvikle 
Jærentreprenør til å ta nye skritt hver dag. 

GOD SOMMER!

Leif Jarle

VÅR 2021

TOTALAVDELINGEN:
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Petter Lorentz Stabel  
Prosjektsjef

STOR AKTIVITETSTOR AKTIVITET
Vi har nå arbeidet med covid-19 som ny utfordring i 
mer enn et år, og dette har gitt oss mange nye utfor-
dringer vi ikke har vært kjent med tidligere. Vi har lært å 
bruke nye digitale hjelpemidler som vi nok også vil ha 
nytte av når pandemien tar slutt.

Covid-19 har utfordret oss også på nye måter, og vi 
tvinges til å tenke nytt. Det krever fokus for å hindre 
smittespredning. Dette medfører endringer på renhold-
srutiner og møtevirksomhet i brakkerigger og kontorer. 
Vi har hele tiden fokus på å holde avstand og ha gode 
hygieneregler. Det viser seg at vi tar i bruk nye og 
effektive hjelpemidler, så mye av vår møtevirksomhet 
foregår nå på Teams.

Vi har mange prosjektledere, anleggsledere, baser og 
håndverkere som drifter byggeplassene på en god og 
sikker måte. Vi er veldig fornøyde med at våre ansatte 
viser stor vilje til å stå på og ta nye forhåndsregler som 
stadig dukker opp. 

Jeg har nå vært i stillingen som prosjektsjef i nesten ett 
år og fått godt innsyn i de fleste av våre prosjekter. Det 
er og fint å se at de alle våre prosjekter nå går veldig 
bra og blir styrt på en god måte av de som er ute på 
byggeplassene.

Da vi ennå har mange prosjekter som er i gang, og som 
skal i gang, ser det bra ut.  Vi får helt sikkert en travel 
høst og vinter.

Ettermarked har hatt mange utfordringer med å 
gjennomføre befaringer og garantiarbeider. 
Myndighetene setter begrensninger, og mange av våre 
kunder ønsker heller ikke å få besøk nå.

Vi har siste året tatt i bruk et digitalt verktøy som heter 
Viscenario, for å følge opp mangler fra befaringer, og 
for å følge opp saker som dukker opp i prosjektene. 
Dette er et program vi har benyttet og testet ut en tid, 
og det innføres nå i alle våre nye prosjekter. Visenario 
har mange muligheter som vi nå vil ta i bruk på enda 
flere områder.

Kundebehandlingen hos oss og hos våre underentre-
prenører har også hatt litt utfordringer. Men det går 
stort sett bra.  Det ser ut for at vi greier å avholde 
møter og tilvalg på en god og sikker måte, men det 
krever ofte litt mer planlegging.

JEG ØNSKER ALLE SAMARBEDSPARTNERE EN GOD 
SOMMER .

Petter Lorentz Stabel

Ingjerd 
Egeland 
Leder
kundebehandling

Kai Arne Askvik
Leder 
ettermarked
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HOVE HOME
På Sørbø, Hove bygger Jærentreprenør 3 blokker med 
totalt 44 leiligheter for BoligPartner.

Området vi bygger på gjør at leilighetene har en 
fantastisk utsikt over Ganddal. 

Leilighetene varierer fra 35 m2 til 140 m2. En blokk er 
overlevert til kunder høsten 2020.

De 2 siste blokkene skal overleveres i juni og 
september. Kunder som har vært på befaring er 
fornøyde og gleder seg til å flytte inn.

Vi går nå inn i en travel tid med å ferdigstille leilighetene 
som skal leveres i midten av juni.

Er nå inne i en periode der ting skjer overalt. Det er 
mange spørsmål fra kunder og underleverandører som 
må besvares. Espen, som er anleggsleder på pros-
jektet, har med andre ord travle dager, med å koordi-
nere fremdrift og leveranser på byggeplass.

Magnus, som er nyansatt i Jærentreprenør er med oss 
slik at vi har mulighet til å ha fullt fokus på endringer, 
befaringer og eventuelle reklamasjoner som dukker 
opp.

Undertegnede har mye å sette seg inni i prosjektet, da 
jeg har overtatt dette i sluttfasen. I lag med Espen og 
Magnus, kan dette fort gå godt.

Vårt motto på Hove Home er at «vi blir gode sammen».  

Vil rette en stor takk til alle våre underleverandører, som 
står på seint og tidlig for prosjektet.

ØNSKER ALLE EN RIKTIG FIN SOMMER!

Odd Arne Malmin  
Prosjektleder 

Espen Flåten   
Anleggsleder

Magnus Ø. 
Kjelstadli 
Prosjektingeniør
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TEGLVÆRKET 
SANDNES 
Teglværket i Sandnes skrider fremover og det er nå stor 
aktivitet på byggeplass. I skrivende stund er det 40-50 
personer i sving. Blokk 3 er tett med vinduer, og maler 
har startet opp i de øverste leilighetene. I blokk 2 er 
tømrer i gang med yttervegger, og taktekker er i gang 
med taket. I blokk 1 holder betongavdelingen på med 
de siste veggene på toppen.

Gabriel Håland, som er anleggsleder, har god kontroll 
på driften ute på anlegget.

Jeg vil også benytte anledningen til å takke kolleger og 
underentreprenører for den jobben de utfører.

Prosjektet er på baksiden av Maxi senteret på 
Sandnes. Her bygger vi 3 blokker for Eiendomsgruppen 
Vest.  Prosjektet inneholder 66 leiligheter med felles 
parkeringsanlegg, gjesteleilighet, felleslokale og et flott 
uteområde. Salget har fortsatt vært bra, og det er nå 
solgt 42 leiligheter. Prosjektet har en veldig fin 
beliggenhet sentralt i Sandnes, med kort avstand til det 
meste. 

I dette prosjektet, som i alle prosjektene våre, har vi 
som mål å bygge uten skader og overlevere uten feil og 
mangler. Vi er i rute med byggingen og planlagt 
overlevering er rett på nyåret i 2022

VIL ØNSKE ALLE EN GOD SOMMER.

Terje Vigre 
Prosjektleder 

Gunnar Valsson
Anleggsleder 

Gabriel Håland
Anleggsleder
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RÅDHUSMARKA
Rådhusmarka er et leilighetsprosjekt i Sandnes som 
man finner på vei ut fra sentrum mot Ganddal langs 
Jærveien. Det skal bygges to blokker og en større 
parkeringskjeller i første byggetrinn, Vestfløyen (RM3) 
og Punkthuset (RM6), med til sammen ca. 60 
leiligheter. Jærentreprenør har i første omgang fått 
kontrakt på dette byggetrinnet.

I slutten av april startet T. Stangeland Maskin på 
forberedelser på tomten, med besøk av ordfører i 
Sandnes og representanter fra byggherren,   

Base Bolig og Ineo Eiendom. Nå ser vi 
fram til å komme oss på plass i brakkeriggen i løpet av 
juni, og betongarbeider er planlagt å starte opp rett før 
fellesferien. For tiden pågår blant annet arbeidet med å 

avklare de siste avtalene med underentreprenørene i 
prosjektet.

Prosjektet styres av Mads, med Valur som anleggs-
leder, mens jeg kommer inn som nyansatt prosjekt-
ingeniør. Som fersk i bedriften gleder jeg meg stort til å 
komme skikkelig i gang i Sandnes fra og med juni. 

Simen
Christensen 
Hjortland  
Prosjektingeniør

Valur 
Gunnarsson 
Anleggsleder

Mads H. Rostrup
Innleid 
prosjekleder
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KLEPPELOEN
Kleppeloens 15 leiligheter er fint plassert 
og tilbaketrukket i det østlige hjørnet på tomten, med 
terrasser og uteplasser med sol inn fra sør og vest.

Det arkitektoniske uttrykket sammenfaller fint med 
resten av resten av Kleppeloens nye bebyggelse, med 
materialer og detaljering. Blokken henvender seg 
tydelig mot sør og vest takket være en nedtrapping av 
høyder mot samme himmelretninger.

Størrelsene blir fra 62-153 kvm, og leilighetene får et, to 
og tre soverom. De aller fleste får både balkong og 
innglasset balkong. Disse er elegant inntrukket som 
følge av fasadeutformingen, på en måte som gir 
skjerming fra innsyn uten å gå på bekostning av 
solforholdene. 

Byggearbeidene er godt i gang her på Kleppeloen. 
Veggene i parkeringskjeller er ferdig støpt, og nå 
starter arbeidet fra og med 1. etasje. I løpet av høsten 
vil alle fem etasjene være godt synlig fra rundkjøringa i 
riksvei 44 ved Jærhagen. Boligblokka består av 
plasstøpt kjerne og etasjeskillere, noe som fører til god 
vindavstivning. Utvendig vil det være en god kombi-
nasjon av murt teglstein og trekledning med store 
vinduer som slipper inn masse lys.

Prosjektet antas å ferdigstilles rundt sommeren 2022, 
og vil være et godt sted å bo for de som ønsker å bo 
nær Klepp sentrum, samtidig som Kleppeloen  
turområde er nærmeste nabo.

Byggherre er Grude og Klingsheim.

Lars Eikås  
Prosjektleder



JE-NY T T  30

Brian Sørensen 
Prosjektleder

LAGÅRDSVEIEN 78
«Høyblokken» Lagårdsveien 78 ble bygget i begyn-
nelsen av 70-tallet etter ferdigstillelsen av «Lavblokken» 
Lagårdsveien 80. Den består av 10 etasjer med en 
inntrukket 11 etasje som i starten var direktørboligen til 
første Statoil sjef Arve Johnsen med egen privat heis 
og svømmebasseng.

Vi er i full sving med prosjekteringen av en ny 11 etasje 
som skal bygges i stål, stålplatetak og delvis hulldekker 
i kjernen. Den nye etasjen skal flyttes ut til å flukte med 
resten av bygningskroppen med en større takhøyde 
som vi gi vinduene i denne etasjen en høyde på 2,4m 
som vil resultere i den beste panorama utsikten over 
Paradis. 

11 etasje i sammenheng med 10 etasje har per i dag 
ikke leietaker, men skal klargjøres til å være kontorar-
ealer. Byggherren har stor tro på at de skal få på plass 
leietakere her snart.

Nedover i bygget har vi begynt å gjøre noen små 
justeringer i plan 8 og 5 til noen SUS avdelinger og har 
kommet godt i gang med totalrenoveringen av kantinen 
i plan 2. Kantinen får et helt nytt storkjøkken og skal 

fungere som et pause/spiserom alternativ for leietakere 
både i L78 og 80.

I første etasje har byggherren SQM signert leieavtale 
med treningssenteret EVO. Her skal vi fjerne den gamle 
fasaden og bygge ny vegg lengre ut mot Lagårdsveien 
for å gi dem et større treningsareal. Etasjen vil bli 
totalrenovert med helt ny planløsning og egen inngang 
med adgangskontroll for mange treningsglade 
mennesker.

I tillegg til arbeidene innvendig i bygget skal vi også 
fikse opp den gamle fasaden med helt likt fasadeutrykk 
som på Lagårdsveien 80, med alu.bånd mellom 
etasjene og en blanding av sort kompositt og beslag 
mellom- og rundt vinduene.

Til slutt vil jeg rette en takk til våre dyktige rådgivere 
med Prosjekteringsleder Per Kristian Skrettingland 
Haarr i førersete og alle våre underentreprenører som 
gjør den gode jobben på byggeplass med god oppføl-
gning- og koordinering av anleggsleder Bent K. 
Fiskebekk.

GOD SOMMER!

Bent Kristian
Fiskebekk
Anleggsleder 
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Vi nærmer oss den siste overlevering av lokalene på 
Lagårdsveien som kommer i august. Det har vært en 
lang vei med mange svinger og bratte bakker. Vi har 
kommet i mål med alle frister som vi har hatt, takket 
være alle som har som har stått på litt ekstra. Vi kan 
ikke skjule at dette har vært et utfordrende prosjekt 
med Veldig korte frister og store krav til utførelse. 
Heldigvis har det vært mange flinke håndverkere her på 
plassen. Til tross for vanskeligheter med liten riggplass 
og korte frister harde likevel har levert et fantastisk 
arbeid.

Vi har tidligere denne våren overlevert Aleris som nå er 
i full drift. De tilbakemeldinger som vi har fått fra Aleris 
er at de er strålende fornøyd med sine nye lokaler. De 
fleste av dere har sikkert også sett på tv der NRK var 
på besøk. Imidlertid har dette gitt oss utfordringer med 
mindre riggplass og folk som ikke finne frem og forviller 
seg inn på byggeplass. I tillegg kan vi ikke ha støyende 
arbeider på dagtid da det pågår operasjon det meste 
av dagen. Jeg er likevel imponert over fremdriften som 
vi faktisk har her. Alle er flinke til å tenke og planlegge 
støyende arbeider utenfor normal arbeidstid. Det var en 
del utfordringer akkurat når Aleris startet opp med litt 
støy og falske brannalarmer. Dette har nå løst seg, og 
Aleris har vært forståelsesfulle for at vi tross alt må 
ferdigstille det resterende bygget.

Vi har også fått inn leietaker i 4. etasje nord, Brekke & 
Strand. Også de har vært kjempefornøyd med å 
komme inn til tiden og kvaliteten på lokalene. De har 
også kommet i gang daglig drift.

Nå jobber vi på spreng med å ferdigstille U2, U1 og 
fellesarealene i første etasje til 1. juni. Da skal Rusta 
overta sine lokaler og butikken åpner 2. juni. En hel del 
gjenstår ennå, og vi må kjøre på for å komme i mål.  
Jeg har full tillit til at dette gå, og Rusta kan åpne som 
planlagt.

Neste overlevering kommer 10. juli, og da blir det Coop 
og Vitus apotek som skal overta. Sist blir det 5. og 6. 
etasje 2. august. Da skal Ewolve overta sine lokaler, og 
alle fasader og felles områder skal være klart. Det blir 
hektisk og sikkert jobb for en del i sommerferien. 

Den innsats som alle på prosjektet har bidratt med må 
de være stolte over. Fantastisk hva vi har fått til på så 
kort tid som vi har hatt her. Uten den innsats som alle 
har bidratt med hadde dette ikke vært mulig å få til. Jeg 
ønsker alle en velfortjent pause og sommerferie når 
den kommer.

Takk for en strålende innsats og flott arbeid.

René 
Køhler Jensen 
Prosjektleder

LAGÅRDSVEIEN 80



På Gausel i Stavanger skal vi bygge 3 boligblokker for 
Edlandsgården AS. Prosjektet består av KIWI-butikk 
og 25 leiligheter. Leilighetene har romslig størrelse, 
og sammen med den sentrale beliggenheten fremstår 
dette som et svært attraktivt boligprosjekt for leilighets-
kjøpere.. Noe av det unike ved dette prosjektet er at 
KIWI-butikken vil være på bakkeplan, med tilhørende 
parkeringsområde, og at leilighetene er plassert fra 
2.etg. til 5.etg. Leilighetene i 2.etasje vil ha terrasser og 
hager, og vil sammen danne et «grønt lokk» hevet over 
bakkeplan. 

Vi startet med prosjektering i desember 2020, og er nå i 
gang med å støpe fundamenter og kjellervegger i felles 
underetasje for alle blokkene. Frem mot sommerferien 
blir det viktigste å få ferdigstilt kjellervegger mot den 
nye Bussveien, samt montering av betongelementer og 
hulldekker der KIWI-butikken skal oppføres. Dekkene 
over kjeller og 1. etasje består av hulldekker, og vil bli 
ferdig montert over ferien. Videre oppover i blokkene 
er det stedstøpte konstruksjoner, og disse betong-
arbeidene vil pågå ut 2021. 

Selve overleveringen av butikk og leiligheter vil bli delt. 
KIWI-butikken skal stå ferdig i mai 2022, og leilighetene 
overleveres 4. kvartal 2022.
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ØVRE GAUSELVÅGEN
Rune Skår Aase 
Prosjektleder

Gunnar Valsson
Anleggsleder 
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Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og vi 
arbeider for fullt med å ferdigstille nye lokaler i Fabrikk-
veien 2. Vi har hele tiden hatt en stram fremdrift i 
prosjektet, og dette ble ekstra utfordrende grunnet 
pelearbeider som ble mer omfattende enn forventet. 
Innspurten nå blir dermed ganske hektisk, med mange 
fag inne samtidig for å ferdigstille sine arbeider før 
overlevering i månedsskiftet mai/juni. Ønsker å benytte 

anledningen til å gi ros til byggherre, som hele tiden 
har vært positive og løsningsorienterte og som sam-
men med anleggsleder Gabriel Håland har bidratt til at 
stemningen i prosjektet har vært svært god, til tross for 
noe krevende forutsetninger. Vi er sikre på at vi vil over-
levere et flott tilbygg, som byggherre kan være stolte 
av, og vil få mye glede av i årene fremover.

På Nærbø er vi også i ferd med å ferdigstille våre 
arbeider, og i hovedsak så gjenstår kun tekking av et 
mellombygg, samt noe utomhusarbeider. Arbeidene 
våre har vært råbygg og utomhus, og byggherre ferdig-
stiller derfor tilbygget etter at vi har gjort oss ferdige 
på byggeplass. Ønske byggherre lykke til videre med 
ferdigstillingen av tilbygget, og ser frem til å komme på 
befaring når alt er ferdigstilt etter sommerferien.

ØNSKER ALLE KOLLEGAER, SAMARBEIDSPARTNERE 
OG KUNDER EN FLOTT OG VELFORTJENT  
SOMMERFERIE.

FABRIKKVEIEN 2

GANN TRE TILBYGG

Rune Skår Aase Prosjektleder

Odd Magne, Tor Helge og Adam
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Presentasjon av nyansatte:

- prosjektingeniør
Simen starta i Jærentreprenør den 21. april, så 
han er ganske så ny. Simen er 29 år og bur på 
Hundvåg. Han har sambuar, og skal gifta seg 
til sumaren, om det går bra med pandemien. 
Dei hadde planlagt bryllup sist sumar, men det 
måtte avlysast. Han bur nå i leilighet, men 
flytter inn i nytt hus om eit år

Han kjem rett frå skulegang, og har ein master 
i Konstruksjoner og materialer, og er då 
bygingeniør. Han har også fullført ein Bachelor 
i samfunnsøkonomi.

Når det gjeld fritida, så brukar han tida på 
jogging og løping. Han deltek i mosjonsløp, og 
likar godt 3 sjøers løpet i Stavanger. Han 
kjører og randonee ski, og likar dette veldig 
godt. Han har og ein ølbrygger i seg, og skal 

starte med ølbrygging i eige minibryggeri så 
snart han frå betre tid.

Når det gjeld reising, så har han vore på Cuba, 
som var eit spennande og annleis reisemål. 
Dei siste åra har han og sambuaren for det 
meste vore og feriert i Norge, og det har vore 
kjekt og spennande. Dei har både campa, 
glampa og hatt netter på hotell.

Når det gjeld mat, så er han veldig god til å 
lage ekte, italiensk pizza. Dette er det alltid 
han som lager, men elles er det nok 
sambuaren som er sjef på kjøkken.

Han er på Rådhusmarka i Sandnes. Han 
reknar med å lære mykje på dette prosjektet, 
og tykkjer det er spennande og utviklande. 
Han har bare gode tilbakemeldingar om 
Jærentreprenør så langt.

- lærling
Veronica er 25 år og bur på Klepp. Ho er i eit 
forhold, men har ingen barn.

Ho starta i Jærentreprenør i april, og er 
lærling. Ho er lærling uten å ha gått det 
vanlege løpet med VG1 og VG2, og treng då 
3-4 år før ho er fagarbeider. Før dette har ho 
alltid jobba i landbruket.

Når det gjeld fritidsinteresser, så er det for det 
meste hest. Ho har eigen hest og går i ein stall 
på Kalberg, der ho kan arbeida med både 
travhester og ridehester. Ein annan stor 
interesse er AmCar. Ho har sin eigen Buick 

Lesabre, og mykje tid går med til bilen, med 
vedlihehald og vasking og pussing.

Når det gjeld reising, er ho nokså bestemt på 
at det er aldri aktuelt å reisa til syden, for ligga 
å dra seg i sola. Men ho kunne godt tenkt seg 
å koma til New Zealand. Der ville ho få mykje 
barsk og variert natur.

Ho har ingen spesiell favorittmat, men som 
tradisjonsmat måtte det verte komla. Ho klarer 
seg godt på kjøkkenet, og får til det meste.

Veronica er på Fagrafjell, og får sjå gliden og 
vera med på dette. Ho likar seg godt i 
Jærentreprenør så langt. Gilde folk og god 
tone.

- prosjektingeniør
Magnus er 35 år og bur på Sandnes.  Han bur 
på Skeiane i eige hus.  Han er gift og har 2 
barn på 4 og 6 år.  Han starta i Jærentreprenør 
nå 7. april, så det er ganske nyleg

Han er utdanna bygningsingeniør.  Han var 3 
år hos Aker Soloution, der han var struk-
turingeniør.  Han jobba då med stål, 3D 
offshorekonstruksjoner.  Men oljekrisa kom og 
han måtte slutta. Deretter var han 1 år hos 
Arild Lunde som og var avhengig av olje, så 
der blei han og ledig. Nå før han kom til 
Jærentreprenør var han ansatt hos GS Anlegg 
i 4 år .  Han er nå veldig fornøyd med å vera i 

eit bygg/og anleggsfirma, for det er det han 
liker best.

Når det gjeld fritidsinteresse, så har han spela 
ishokey i mange, mange år.  Nå er han trener 
for barn, og sine eigne unger.  Han likar alt 
som foregår på is. Han likar og å reisa på 
fjellet for å gå på ski. Men han kan og godt 
reisa på ferie til syden i lag med familien.

Nokon favorittmat kan han ikkje seie han har.  
Han er altetande, og på kjøkkenet er det nok 
kona som lagar mest og er sjefen.  Men han 
fortel at han er veldig god til å grilla!

Så langt føler han at Jærentreprenør er ein 
god arbeidsplass, og er veldig fornøyd med å 
vera her.

- prosjektingeniør
Brian er 25 år og blei ansett i Jærentreprenør i 
juni 2020. Han skulle vore presentert i forrige 
blad, så dette beklager me. Men han har vore 
innom firmaet tidlegare og, og då som 
praktikant ca. eit halvt år.

Han bur i Stavanger og er einsleg. Brian gjekk 
på Dalande Vidaregåande på byggfag Vg1 og 
Vg2. Han tok fagbrev som tømrer i Kystbygg, 
Egersund, og arbeidde der totalt i 3 år. Han 
var så i Danmark i 2 år og tok en bachelor, 
Bygningskonstruktør. Etter det gjekk han på 
Teknisk Fagskule i Bergen på bygg.

Nå er han på Lagårdsveien 78, rehabilitering 
av kontor- og forretningsbygg i 10 etasjer.  
Der skal byggjast på ein ny 11. etasje, og dei 
to øvste etasjane skal innreiast som kontor-
lokaler. Evo treningssenter skal ha heile  
1. etasje.

På fritida likar han å trimme, gå tur og gå på 
treningssenter. Når det gjeld reisemål så kan 
draumen vera å reisa til USA, California og 
Los Angeles. Gjerne der det er godt og varmt.

Når det gjeld mat, så likar han veldig godt 
sushi. Han er god på å lage pastaretter og 
Wok. Dette liker han godt.

Han trivst veldig godt hos Jærentreprenør, og 
likar både miljøet og folka.

Simen 
Hjortland 

Christensen 

Veronica 
Skarås 

Magnus 
Østraat 

Kjelstadli 

Brian
Sørensen  
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- anleggsleder
Gunnar Valsson er anleggsleder på 
Fabrikkveien 2, Øvre Gauselvågen. Han starta 
i Jærentreprenør nå 3. mai. Gunnar er snart 33 
år og bur på Ålgård. Han bur i hus med utsikt 
over Edlandsvatnet. Han har ein sambuar, 
men ingen barn. Men han har ein hund, 
engelsk setter, som han skal bruke å ha med 
på jakt og fiske.

Han gjekk på Bryne Vidaregåande på 
Idrettslinja. Han starta i Fakta Bygg i 2007, og 
var der over 13 år. Han tok fagbrev som tømrar 
med 4 års læretid.

Når det gjeld fritida, så har han spelt fotball 
mange år i Ålgård FK. Siste året spelte han i 
Gjesdal FK i 6. divisjon. Det han likar best å 
gjera er å vera med på laksefiske. Han fiskar 
og frå ein liten båt på 8 fot.  Ellers går han på 
jakt så ofte det passar.

Han likar å reise, og likar storbyferie med 
mykje kultur og fine, gamle bygningar. Han 
nemner både Roma, Paris og Barcelona  som 
aktuelle.  Han vil absolutt ikkje til varmen, men 
føretrekk kaldare stader.  Han er på Island 
helst ein gong i året, og har eit søskenbarn der 
som tek han med på laksefiske.  Faren er frå 
Island og han er også anleggsleder hos 
Jærentreprenør.

Når det gjeld favorittmat, så likar han absolutt 
best kjøt i alle varianter. Grønsaker er han 
ikkje spesielt glad i. Han likar best kjøt av 
hjort, og når det gjeld biff så må det vera av 
storfe.

Han har fått eit godt inntrykk av Jærentre-
prenør så langt, men håper på meir normale 
tider slik at han får treffa fleire kollegaer. Han 
hadde lese fleire Jærentreprenørnytt, og 
meinte det var eit godt blad.

- anleggsleder
Marcus er 25 år og starta hos Jærentreprenør i 
januar.  Han bur på Bryne i eige hus og er 
sambuar.

Han har gått på Bryne Vidaregåande på 
Idrettslinja. Etter det starta han i Team Bygg, 
der han tok fagbrev tømrar som vaksenlærling.  
Han arbeida der i vel 5 år, før han nå kom til 
Jærentreprenør som anleggsleder. Han er på 
Trelasttunet på Nærbø.

Når det gjeld fritidsinteresse nå, går dette for 
det meste i hans andre jobb som fotballre-
porter. Han har sitt eige enkeltmannsforetak, 
og er Eurosport sin mann i Rogaland. Han 
jobbar oftast minst 5-6 timer med ein kamp, for 
å forbereda seg, lesa seg opp om spelarane og 
setja seg inn i laga. Han spelte aktivt fotball på 

Bryne fram til junior, då han var 19 år. Etter det 
spelte han aktivt i Rosseland BK, men slutta da 
han var 22 år.

Når det gjeld reisemål, så har han vore på 
mange fotballturer til England. Både for å sjå 
favorittlaget Manchester United og andre lag. 
Nå reknar han med at det vert mange 
Spaniaturer, for foreldra har bygt seg hus der.

Mat liker han godt, men det er ikkje så 
avanserte retter. Han likar absolutt best Pizza, 
og då helst den på Yummy Time. Heime på sitt 
eige kjøkken klarer å lage det enklaste.

Så langt seier han det går godt i 
Jærentreprenør, og at han liker folka og miljøet.

Gunnar 
Valsson

Marcus 
Sikveland 
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25 år

Bjarne Askvik  9. mars

Elnar Ueland  17. januar

Jesper Tirstrup  18. juni

Svein-Enok Paulsen  24. mai

Pål Eirik Salte  26. februar

Lars Kjærgaard  25. april

Magnus Østraat Kjelstadli  26. mars

Sindre Monstad  19. januar

Knut Skretting  22. februar

Lars Eikås  29. april

Tor Sveinung Hausken  6. mars

Veronica Skarås  13. mai

Til lukke med dagane

1. halvdel av 2021 Gratulerer

Fagbrev:
Håvard Hægland, 

14.12.20
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