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FRÅ
REDAKSJONEN:
Tida går fortare og fortare, og at det alt er 6,5 år sidan
eg vart pensjonist er utruleg. Det er ei gave å få verta
pensjonist, og eg kan bare anbefale alle ikkje å tvila.
Men det krev nok at ein har oppgaver og mykje gildt
og meiningsfullt å fylla tida med. Men i det siste har
eg nok følt at det har blitt vel mykje organisasjoner der
eg har verv, som tek tid å gjera på ein skikkeleg måte.
Under pandemien fekk eg jo ikkje reisa til Spania på
16 månader, så nå då eg kunne ta avgårde i juni var
det utruleg gildt. Alt var bra med hus og heim, men det
som måtte ordnast var alle krukker og nokre planter
som måtte fornyas. Dei 2 første dagane fekk eg heim
600 l hagejord i 50 l sekker, fekk inn i hagen, tømte jord
og fekk på nytt. Dagane etterpå klarte eg mest ikkje
går opp trappene!! Dette viser at 72 år er ein anseeleg
alder, og at eg ikkje er «heilt ung» lenger! Nå heime er
eg i gang med turgåing, trening og sosial liv. Det er
viktig å halde seg i kontrollert aktivitet - ikke for lite og
ikke for mykje!
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KONTROLLERT VEKST
OG BRA RESULTAT
2021 ser ut til å bli et år med omsetning som er litt opp
fra foregående år og ender i underkant av 700 millioner.
Vi har hatt en god blanding av forskjellige typer bygg
i inneværende år. Det har vært mye boligprosjekt som
vanlig, men vi har også hatt skole, næringsbygg og ett
par rehabiliteringsjobber som det har vært god størrelse
på. Resultatmessig ser det ut som vi kommer bra ut for
året.

Sr-bank sitt konjunkturbarometer frå september viser
at optimismen er på vei opp i næringslivet. Det lover
bra for fremtiden.

Aktiviteten i Jærentreprenør er absolutt på topp! Då
eg slutta som lønnsansvarleg, var me ca 50 ansette.
Nå er talet 113 totalt. Der skal mykje arbeid og god
organisering for å få alt dette til å gå som smurt i det
daglege. Å vera entreprenør er spennande, veldig lite
forutsigbart. Ein må kunna snu seg rundt fort!
Denne gongen har eg intervjua 11 nyansette, og me
håper alle vil trivast her i organisasjonen. Vil minna om
verdiane våre som er tøffe, positive, skikkelege
og driftige.
I bladet denne gong presenterer Tor Magne firmaet
Kranor, som er vår leverandør når det gjeld kraner,
både service og kjøp av nye. Tron og eg har vore på
Sandnes og besøkt BoligPartner, som var byggherre på
Hove Home på Ganddal.
Då vil redaksjonen takka for året 2021, og ønska alle,
både tilsette og samarbeidspartnarar ei fin julehøgtid
og godt i 2022! Nyttårønsket mitt er å bli litt betre i
spansk! Feliz navidad!
Inger

Framside: Tårnet i Kleppekrossen

Arild Bryne
Økonomisjef

GDPR
Du står på lista vår for Jærentreprenør Nytt.
Om du ønsker å reservera deg, så sender du epost til
post@jerentreprenor.no

ORDRERESERVE
Ordrereserven er fremdeles solid og er i overkant av
1,2 milliarder kroner. Denne skal materialisere seg
frem mot 2024. Reserven består av boligprosjekter,
nærings-prosjekter (herunder rene betongprosjekter,
prosjekter for det offentlige, veiprosjekter mm.) og
rehabiliterings-prosjekter.
Til høgre viser fordelingen av bolig, næring og rehabilitering. Det har siden juni vært en økt andel av boligprosjekter (7%), og en tilsvarende reduksjon av rehabiliterings-prosjekter.
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Hans Kristian Aasland Daglig leder

ET FIRMA I ENDRING
Selskapet har vært gjennom
en tung tid, der vi på tragisk
vis har mistet en av våre
medarbeidere i en arbeidsulykke. Vi har i denne utgaven
av Jærentreprenør Nytt valgt
å ta med minneordet om Rune
Hadland etter lederartikkelen.
Dødsfallet påvirker oss alle,
og vi vil alltid bære med oss
de gode minnene vi har om
han. Bladets redaksjon mener
at ulykken skal omtales i lederinnlegget, mens øvrige innlegg
vil inneholde informasjon om
prosjektene med status på vår
daglige drift.

Det er viktig at vi sammen forbedrer oss, og alltid
tenker på risikoen som vi utsetter oss selv og andre for
i forkant av operasjoner. Med tydelige tiltak vil vi
redusere risikoer som oppstår på byggeplassene.
Vi må ta konstruktive diskusjoner rundt HMS, og ha en
ydmyk tilnærming om noen stiller spørsmål vedrørende
sikkerhet og tiltak. Byggebransjen innehar risikoer, og
fremover vil alle ansatte tas gjennom forbedrede
rutiner, flere kurs og møter for å forankre nullskadevisjon gjennom hele organisasjonen.

I tillegg til dødsulykken, skjedde også en annen alvorlig
arbeidsulykke som preger oss. Bare uker etter det
tragiske dødsfallet ble en ung lærling, Patryk Bosek,
truffet av tung veggforskaling på Klepp. Vi gleder oss
over at Patryk er med oss, og at han nå er i trening for
å komme tilbake til oss i arbeid. Vi har i den tunge tiden
etter ulykkene sett at vi i Jærentreprenørfamilien tar
vare på hverandre. Vi trøster, oppmuntrer og støtter i
både vanskelige og gode tider.

Vi har den siste måneden fått inn flere store oppdrag
som vil bli startet opp i 2022. Ordrereserven er på
ca 1,2 milliarder. Dette er vi glade for, men vi trenger
alltid nye oppdrag for en lang horisont i forhold til
bemanning og utvikling.

Nå må vi jobbe knallhardt for at noe tilsvarende ikke
skal skje igjen. Da er vi nødt til å jobbe aktivt med HMS
i alle ledd i virksomheten. Vi har hatt fokus på HMS, og
ment at rutinene våre er gode. Slik er det ikke lenger,
og som daglig leder vil jeg se et firma i endring.
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Vi har vært gjennom et travelt år der vi har ferdigstilt
flere store og utfordrende prosjekter, og jeg er veldig
stolt av den jobben dere har lagt ned!. I større og mer
utfordrende jobber blir vi også tvunget til å utvikle oss
selv, vår avdeling og vårt selskap. Som leder er det
spennende å følge denne utviklingen. Nye ansatte og
folk med lang erfaring er alle opptatt av egenutvikling
gjennom arbeid hos Jærentreprenør.
Jeg tenker at det er flott når vi får inn nye ansatte med
ny kompetanse. Sammen med våre erfarne medarbeidere får vi da gode og utviklende team, som gjør at vi
kan ligge i forkant av våre konkurrenter. Det er viktig å
ta i bruk ny teknologi og kunnskap, slik at vi kan utfordre
og være innovative for å finne de beste løsningene for
våre kunder.

Til slutt vil jeg takke alle våre gode ansatte for den
innsatsen som er lagt ned i 2021, og håper at alle er
klar til å starte opp etter en god og fortjent juleferie!

Trelasttunet, Nærbø
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planlegging av arbeid/framdrift, til å irritera seg grenselaust over folk som ikkje møter på tida. Starter dagen
kl 0645, så starter den då for alle. Anna vas var heller
ikkje populært, og då måtte ein tåla å få høyra det.
Skal du ut å fly, så vandrar du avgårde på Rune og
gjengen hans sine hulldekke i både inn- og utenlandsterminalen i 2. etg. på Sola. Det same gjeld gate 5-12,
der han har jobba. Det var svært å ha tilgang til rød
sone på flyplassen, og Rune har vore så heldig å få
kjøra bil på flystripa.

TIL MINNE OM RUNE
Tysdag den 16. juni 1997 starta Rune hos oss som
lærling. Då var han ennå ikkje fylt 18 år, og var ein ung,
lærevillig gutt.
Han engasjerte seg i betongfaget heilt frå starten av,
var moden, og tok tidlig ansvar i jobbsamanheng.
Den første tida gjekk han med Erik Ånestad på eit
vannbasseng på Fjermestad. Rune var opptatt av å
gjera ein skikkelig jobb allerede då.
Etter 2 år i lære, kunne han stolt bera tittelen fagmann.
Ganske raskt vart han ein del av Tor Sinnes sitt lag, og
dreiv mykje med elementmontasje. Dei hadde lokale
oppdrag, for eksempel coopen på Nærbø, men reiste
også mykje til Sørlandet i periodar. Der budde dei i
ymse fasiliteter frå måndag til torsdag, og hadde mykje
gildt i lag. Rune vart raskt utpeika som den handleansvarlege i gjengen, og løyste oppgåva med glans. Å
stå opp i lag med Rune, gjorde automatisk at dei andre
vart i godt humør. Det nytta ikkje å vera morgongretten,
og lite klar for jobb når Rune kvitra og latteren runga
heilt frå føtene hans landa på golvet.
Rune hadde følelsane sine på utsida. Latteren er nevnt,
og den sat laust. Han har også vist stor omsorg for kolleger, og vore ein sann venn i tøffe tider for andre. Eit
bilete på kva familien betyr for han kan me visa med ei
historie frå då han jobba på Sivdamheimen. Enkelte av
dagene der, så var det eindel lyd frå folk som var sjuke
og/eller hadde smerter. Ein dag, så vart det for mykje
for Rune, og han la frå seg arbeidet og gjekk grinande
vekk. Det viste seg at han tykte det var så fælt å høyra
på folk som hadde vondt, og at det fekk han til å tenka
på faren som sleit med smerter. Ein varm og omsorgsfull gutt, og seinare ein like varm og omsorgsfull mann.
I 2008 vart han bas, og fekk med dette meir ansvar.
Rune sine byggeplasser har alltid vore heilt eksemplarisk
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ryddige. Svære byggeplasser som Hundvågparken og
Teglværket med all verdens aktivitet, men han greidde
å halda det ryddig. Han hadde ei gong eit oppdrag i
Sirdal, og skulle ta med nokon opp der. I den anledning
tok han med seg verktøy frå den kontaineren som stod
på byggeplassen her lokalt. Den låste han då han tok
avgårde, for ellers kom han til å koma tilbake til eit salig
rot. Det var uaktuelt å ta den risikoen. Dei som var igjen
på byggeplassen fekk då ei
utfordring med å finna det
dei trong, men det gjekk jo
etter kvart det også.
Den same ordenen hadde
han i brakka, og ikkje minst
korleis han tok vare på firmabilen, som han behandla
som om den var hans egen.
Det vert likevel fortalt ei
historie om ei gong han var
lei av dei dekka som stod
på firmabilen, men ikkje
hadde god nok grunn til
å få nye. Han kjørte inntil
veggen på Esso, og spant
til mønsteret var under
tillatte mål. Då var det inga
anna råd enn at gutten
måtte få nye dekk. Dei
gamle var jo heilt utslitte.
Å forholda seg til Rune har
vore enkelt. Han har
engasjert seg i alt frå
endringar av system,
oppfølging av timar,

Rune har vore enormt ærekjær, samvittighetsfull, og
enormt stolt av bedriften og jobben både han og me
andre har gjort. Ærlig og oppriktig, firmaets gladlaks
og klovn, og årsak til at både kolleger og underentreprenørar har hatt gangsperr i mageregionen pga hans
latteranfall og gode humor som smitta over på oss andre.
Effektivitet og god planlegging var Rune ein mester i.
Han var av og til så effektiv at det kunne gå ut over
utstyret han brukte. Eit eksempel på det er frå ein jobb
som blei utført i Dirdal for Ivar. Her måtte materialene
fraktast over Dirdalsånå med gravemaskin, og det blei
brukt ekstremt lange pumpeslanger. Ute på beitemark
var det ingen tilgang på straum, og det måtte benyttast
aggregat. Rune hadde vore å snopa eit sveiseapparat

Onsdag 8. september fekk me melding om arbeidsulykka som involverte Rune Hadland på vår byggeplass i Sandnes. Beredskapsgruppa sette umiddelbart i gang med sine prosedyrar, og involverte
også ekstern hjelp og bistand. Alle byggeplassane
våre fekk telefon med den tunge beskjeden, og fekk
samla alle for felles informasjon. Arbeidsdagen vart
avslutta, og den enkelte valde sjølv om ein ønska å
reisa heim, eller vera i lag med kolleger ei stund
vidare. Bedriftshelsetjenesten kom ut til Rådhusmarka
byggeplass for å bistå i arbeidet der, saman med
Politi, Arbeidstilsynet og egne ansatte.
Jæren Sparebank Arena blei stengt for kvelden, og
me fekk benytta oss av Varhaug Idrettslag sine
fasiliteter til å samla alle ansatte. Til samlinga var
også medlemmar frå Rune sin familie til stades, og
det var godt å vera saman i den vonde stunda. Hå
kommune stilde med fleire personar frå sitt kriseteam,
Varhaug kyrkjekontor stilde mannsterkt opp, Politiet
var tilstades, og Aktiv HMS var godt representert.
Alle fekk tenna lys, og det blei lagt opp til felles
informasjon i starten ved dei nevnte etater, samt frå
Jærentreprenør AS. Deretter sette me fram drikke,
og det vart lagt opp til mingling og drøs/klemmer.
Fredag same veka vart det lagt til rette for at dei som
ønska å koma inn på ulykkesstaden å tenna lys,

som han gleda seg til å ta i bruk, men det gjekk ganske
trått med aggregatet. Løysninga på dette blei å kjøra
opp turtallet på motoren i aggregatet, og sveisinga
gjekk dermed mykje raskare. Problemet var bare at det
til slutt blei for mykje spenning, og sveiseapparatet blei
øydelagt. I staden for å bestilla nytt apparat, og måtta
forklara for sjefen kvifor det rauk etter to veker, så
reklamerte han heller til butikken, og fekk ordna seg eit
nytt uten kostnad. Løysningsorientert og økonomisk.
Ein meir stolt far enn Rune skal ein leita lenge etter,
og me er glade for å ha blitt litt kjent med Vilde også
gjennom faren sine forteljingar.
Rune såg ikkje direkte fram til at Bjarne skulle gå av
med pensjon, men han gjorde det på ein måte likevel.
Han hadde enormt lyst til å overta den stillingen etter
kvart, og han og Bjarne var enige i at det var ein god
plan. Sånn skulle det dessverre ikkje bli, då Rune gjekk
bort så altfor tidlig mens han var på jobb for oss i
Jærentreprenør onsdag 8. september.
Me minnes Rune i takknemlighet, kjærlighet og glede,
og vil ha han med oss i hjertene våre.
Me vil lysa fred over Rune Hadland sitt minne.

kunne få koma. Familien fekk også koma inn, og dei
hadde følge av støtteapparat frå vår BHT. Mange
kjente at dei fekk ein ro av å vera her.
Til begravelsen fredag 17. september fekk me tildelt
mange seter i kyrkja, og det betydde mykje å få lov
til å vera så mange tilstades. Dei av våre ansatte som
ikkje fekk plass i kyrkja, samt pensjonistar og tidlegare
ansatte, fulgte begravelsen frå det sosiale rommet
på Varhaug Idrettspark. Kortesjen som køyrde frå
Nærbø til Varhaug kyrkje venta til også desse var på
plass, og alle kunne dermed følga Rune til hans siste
kvilestad. Me hadde trafikkvakter som sørga for at
kortesjen fekk køyra uforstyrra heilt fram.
Alle våre ansatte har oppfølging frå bedriftshelsetjenesten så lenge dei ønsker, og me har også eit
ekstra auge til kvarandre for å passa på at sidemannen har det bra. Jærentreprenør har eit godt
samhold, og det har vore ein styrke for oss i denne
vanskelige tida.
Me ønsker å takka samarbeidspartnarane våre som
har vist oss omtanke i form av blommar og helsingar,
og ein stor takk til Hå kommune, Varhaug kyrkjekontor,
Politi, Aktiv HMS og Varhaug Idrettslag for det dei
har bidratt med for oss.
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kjeller, klarte dei å starte bygginga. Sandnes kommune
har ennå ikkje bygget på tomta si, der dei ville setja
opp ei bustadblokk for PU. Resten av tomta blei solgt
til Backe Prosjekt, som nå er i gang med bygging av
leiligheter.

Området her med Sørbøhagane og Kleivane, er blitt
populære boligområde i Sandnes. Det er sentralt, ikkje
langt til sentrum, og med tilgang til fine turområde.
Inger Haugstad.

I november 2020 blei den første blokka overlevert, og
dei første flytta inn. Den siste blokka stod ferdig i
september, og nå står prosjektet flott fram med fine
grøntareal rundt, med lekeområder og sitjeplasser.

Samarbeidspartner:

I møte med en av våre leverandører:

Øyvind Brakstad - Prosjektsjef

Øyvind Brakstad tek imot oss i
Stokkamyrveien 13 i på Sandnes,
i eit fint møterom utfor sitt eige
kontor. Kaffien kom på bordet,
og me kunne slå oss ned i stilige
designmøbler.
Øyvind er 31 år og bur på Kleivane i Sandnes. Han er
singel, og trivst godt både i jobb og privat.
I hyller og som pynt står utallige Porsche miniatyrbiler.
Inne på kontoret har han to sjølvbygga større Porscher
av lego. Flott utført, og dette krev ein del tålmodighet.
Me spurte ikkje om han kjører Porshe privat, noko me
er nokså sikre på at han gjer. Øyvind har vore i firmaet
6 år som byggeleder og prosjektleder, og nå 2 år som
prosjektsjef.
Firmaet BoligPartner blei stifta i 1993 av 5 grundere
med fartstid i Hetlandhus. Nå er firmaet eigd ca 80% av
familien Wedvik. Hovudkontoret er på Hamar, der det
er ca. 110 ansette. Det meste av aktiviteten er konsen-
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tret på austlandet, eller rundt dei største byane som
Trondheim, Stavanger, Lillehammer og Hamar. Firmaet
har ikkje eigne håndverkere tilsette, men har prosjektledelse og byggeplassledelse for sine byggeprosjekt.
Dei leverer byggesett, og andre monterer og ferdigstiller hus og hytter. Dei har og BoligPartner Hytter og
bygde for litt sidan ca. 25 hytter i Sirdalen.
Omsetninga i regionen var ca 300 millioner i 2020, og
mykje av det kom frå Hove Home prosjektet. Dei driv
nå med strategiarbeid, og planen er å fortsetja veksten.
Ca. 1000 boliger vert seld på landsbasis pr. år.
Jærentreprenør sitt samarbeid med BoligPartner starta
med prosjektet Hove Home på Sørbø. Dette prosjektet
består av 3 blokker med felles parkeringskjeller. Totalt
er 48 leiligheter innflytta, og bare ei leilighet gjenstår
av salget. Hove Home er kalla for byvilla-prosjekt, med
leiligheter frå 1 roms på 48 m2 til store leiligheter på 150
m2 over 2 etasjer med stor takterrasse. Her skulle det
være ein miks av boliger og plass for alle - både unge
og gamle, nyetablerte og folk som solgte store hus for
å flytte i leilighet. BoligPartner kjøpte heile området.
Det gjekk litt tregt med salget i starten, men etter ein
avtale med Sandnes kommune om felles parkerings-

Hove Home

JE-NY T T

9

Fakta

Kranor er Norges ledende leverandør
av byggekraner og byggeplassheiser.
Vi disponerer landets mest moderne
leiepark av selvreisende kraner, tårnkraner og byggeheiser.
Vi har et stort utvalg av Potain kraner,
Alimak heiser og SMIE antikollisjonssystem til utleie.

I møte med en av våre leverandører:

Vi er enerepresentant i Norge for salg
av Potain kraner og Alimak heiser.
Vi selger topp moderne tårnkraner,
selvreisende kraner og byggeheiser,
både nytt og brukt.

Kranor AS er vår eminente
leverandør på tjenester i forbindelse med krantjenester. Lokalt
har de tilhold på Skurve i Gjesdal
- og lokalene er ikke vanskelige
å finne innerst i Skurvemarka.
På utsiden ligger det lagret
en god del deler og utstyr til
tårnkraner.
Selvsagt har jeg vært på besøk hos dem når dette skal
skrives. Der ble jeg mottatt og æret med både kaffikopp og wienerbrød. Ren luksus fra første stund!
Praten rundt bordet sitter løst. Som alltid blir det prat

om forgangne tider, Ole Nærland og jeg har hatt mange
år sammen i Norwegian Contractors. Ole var også der
knyttet til kranavdelingen mens jeg fikk slite med armeringen. Det blir mange felles opplevelser fra Jåttåvågen
og et slikt tidligere industrieventyr.
Jærentreprenør AS har benyttet tjenester fra Kranor i
alle år. Nå om dagen er det Ole Nærland som er sjef på
plassen, og både han og de andre medarbeiderne er
kvikke på labben når vi ber om tjenester.
For uinnvidde lesere: Dette er en gjeng vi er avhengige
av! Jærentreprenør er eier av 7 tårnkraner. Og alle som
en krever ettersyn og godkjenning for hver gang de settes
opp. Slik kontroll og godkjenning krever sertifisert
personell og disse tjenestene leveres av Ole Nærland
& Co. Skal wire eller andre deler byttes ut, så skjer det
etter anbefaling fra Kranor. De er ledende i Norge på
disse tjenestene og spesialister på merkene Potain
kran og Alimak heis.
Vi eier våre kraner selv, og har våre ansatte kranførere
til å være sjåfører av disse på byggeplassene våre.
Mange, om ikke alle kranene våre, er kjøpt hos Kranor.
Den sist innkjøpte er ikke mer enn knappe året gammel.
Vi investerer flere millioner for hver kran vi skaffer oss!
Alt for å skaffe kundene våre det produktet de bestiller.
Enten det er boligblokker, offentlige bygg eller anlegg
relaterte oppdrag.
De gangene vi har ledige kraner så leier vi disse ut til
våre konkurrenter. Det foregår også gjennom Kranorsystemet og er en vinn-vinnsituasjon for både oss og
andre entreprenører. En kran er sammensatt av seksjoner
av stål. Ingen ståldeler har godt av å ligge lagret på rot!
Da er det bedre å hente inn litt utleie-kapital som er med
på å dekke inn for investeringene vi gjør.

Ole Nærland og Arnt Anfinsen.
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I tillegg har vi et meget godt og nært
samarbeid med vårt moderselskap
Lambertsson Kran AB i Sverige.
Lambertsson Kran AB er Nordens
største leverandør av krantjenester.
Med mer enn 600 operative byggekraner, kranbiler og heiser har de
ressurser for alle typer oppdrag og er
en god støttespiller for oss i Kranor.

Historie

Kranor AS ble etablert 1. januar 2001
som et datterselskap av Normann
Olsen Maskin AS, og besto av den
tidligere kran- og heisavdelingen.
Denne virksomheten hadde vært
drevet av Normann Olsen Maskin AS
i nærmere 50 år.I desember 2006 ble
Kranor AS kjøpt opp av Lambertsson Norge AS og ble en del av Peab
konsernet i Skandinavia.Kranor består
av 5 regioner - Øst med kontorer på
Slemmestad og Kristiansand, Vest
med kontorer i Stavanger og Bergen,
Midt med kontor i Trondheim, Nord
med kontor i Tromsø og Teknisk som
bistår alle regionene. Selskapet har
pr. 2017 ca. 60 ansatte.

Salg

Kranor er Norges ledende leverandør
av kraner og byggeheiser. Vi selger
topp moderne tårnkraner, selvreisende kraner og byggeheiser, både
nytt og brukt. Vi er enerepresentant i
Norge for salg av Potain byggekraner
og Alimak heiser.

Tor Magne.

JE-NY T T

11

PROSJEKTOVERSIKT

Fargehusene
Lassa Living

Lervik Brygge - Eplehagen
Lagårdsveien 78 - 80
Øvre Gauselvågen
Jåtunhøyden
Bussvei på Gausel

Nevland Eiendom AS

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

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: Q2-2022

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: Q2-2022

Ca 10 MNOK

Tårnet

Wico AS
Jærentreprenør Bolig AS

S: Q4-2020
F: Q3-2022

39 leiligheter

Lervik brygge - Epletunet

Selvaag Bolig AS

S: Q1-2021
F: Q3-2021

Betongarbeider
Ca 9 MNOK

Kleppeloen

Kverneland Bolig AS

S: Q2-2021
F: Q2-2024

48 leiligheter

Ree Næringspark AS

Ree Næringspark AS

S: Q4-2021
F: Q4-2022

Rehabilitering av
hall Ca 3000 m2

Bussvei på Gausel

Risa AS

S: Q3-2021
F. Q2-2022

Betongarbeider
Ca 20 MNOK

Fargehusene

Lervig Invest AS/Base Bolig

S: Q2-2022
F: Q1-2024

55 leiligheter

Jåtunhøyden

Jåtunhøyden/Base Bolig

S: Q2-2022
F: Q4-2023

48 leiligheter

Lassa Living

Lassa Living/Base Bolig

S: Q2-2022
F: Q4-2023

35 leiligheter

IVAR Ventilkammer

IVAR IKS

S: Q4-2021
F: Q4-2022

Ca 31 MNOK

Trafo på Håland

Lyse Elnett AS

S: Q4-2021
F: Q3-2023

Ca 51 MNOK

Teglverket
Rådhusmarka

Fagrafjell

Kleppelundsveien
Tårnet

Maudal kraftverk

IVAR Ventilkammer

Vesterhagen
Ree Næringspark

Prosjekt

Trafo på Håland

Trelasttunet

01.12.2021

Bolig
Næring/Kontor
Skole/Barnehage
Næring/Industri
Betongprosjekter
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JÆRENTREPRENØR PROSJEKT

HMS

Hege M. Hage
Leder HMS/KS

Liv Inger Berg Cecchi
HMS/KS koordinator/BREAM

Petter Stabel og Todor Dimitrov Kostov

SAMMEN ER VI
BEST!
Jærentreprenør har som et overordnet mål at all virksomhet i
bedriften skal foregå på en sikker
måte. Vi ønsker å skape et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en
helsefremmende og meningsfylt
arbeidssituasjon, og en trygghet
for fysiske og psykiske skadevirkninger.
For å få til dette er det viktig at alle er med, vi oppnår
alltid best resultat sammen. Det jobbes målrettet med
å legge til rette for medvirkning, læring og utvikling.
Her er noe av det vi har gjort og jobber med;
o Bassamlingen tidligere i høst inneholdt en HMS-del
		 der «Fareblind» og arbeid i høyden ble gjennomgått,
		 etterfulgt av en god diskusjon rundt bordet.
o
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Høstens strategisamling er vel gjennomført med 		
to innholdsrike dager for prosjektledere, anleggsledere og administrasjon. I år var fokus på HMS.
Gjennom gruppearbeid identifiserte vi styrker og
svakheter, samt muligheter og trusler for vår
virksomhet. I tillegg vurderte vi noen av våre HMSrutiner. Det var et stort engasjement og gode
diskusjoner, og vi fikk med oss mange gode innspill
til tiltak som vi har tatt videre i HMS-arbeidet.

o På nyåret vil det bli arrangert HMS-dag for 		
		 betongavdelingen. Hovedtema vil være risiko		
		 forståelse og vi vil også gå gjennom «Fareblind».
o Parallelt starter vi et opplæringsløp for prosjekt-		
		 ledere, anleggsledere og baser.
Alle vi i Jærentreprenør utgjør en forskjell i forhold til
god HMS på arbeidsplassen. Vi har alle et ansvar for
sikkerheten i våre omgivelser, for å følge gjeldende
rutiner, og hjelpe kollegaer til å gjøre det samme.
Det er gledelig å se at vi er blitt så gode til å registrere
hendelser, og straks ta opp de uønskede forholdene
med de det gjelder. Antall registrerte hendelser har økt
kraftig de siste månedene. Det viser at den enkelte tar
ansvar: «ser jeg uønsket atferd eller forhold, så eier jeg
det».
Det jobbes med å analysere RUH fra de siste
månedene, og resultatene fra dette vil vise hvor vi har
størst forbedringspotensial, og dermed være nyttig i
det videre arbeidet.
Til sist en god nyhet: etter ønske fra dere om mer
operativ HMS-oppfølging ute på byggeplassene, er
vi nå i gang med å styrke bedriften med en operativ
HMS-ressurs.
VI ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG 		
ET GODT NYTT ÅR!

Tårnet, Kleppe

Lars Kjærgaard
Dagleg leder
Jærentreprenør prosjekt

VI MÅ TÅLE 		
FORANDRINGER
Det siste halve året viser hva vi må tåle, og hva vi kan
risikere i fremtiden. Først har vi koronaen, så ufattelige
prisøkninger på byggematerialer uten noen form for
varsling. Samtidig kan det se ut som den grønne tankegang også vil få betydning for oss i nærmeste fremtid.
Så omstilling vil være noe vi må forholde oss til både på
godt og vondt. Når det er sagt viser Rogaland seg igjen
som et foregangsområde, når det handler om tilpassing
og omstilling på kort tid. Pilene til økonomiekspertene
peker stort sett bare en vei, og det er rett opp. Da er
det vårt ansvar å gripe denne sjansen og de mulighetene som vil komme.
I Jærentreprenør Prosjekt AS har vi god aktivitet for
tida. Vi skal i 2022 overlevere ca. 100 leiligheter fordelt
på 3 prosjekter. Trelasttunet som er lokalisert på
Nærbø nærmer seg slutten og fremstår nærmest som
en byfornyelse på Nærbø. Her har vi fått et utrolig bra
uteområde med velikeholdsfrie materialer. Vesterhagen
er et spennende sentrumprosjekt på Bryne, som har
et salg på over 60% før entreprenøren er ferdig med
betongen. Så dette må regnes som en suksess.

Det siste og høyeste prosjektet er Tårnet, som med
sine 12 etasjer viser godt igjen i sentrum av Klepp. Vi
jobber for tiden med utvikling av en del andre prosjekter som vil komme i fremtiden. Og hvem vet, kanskje de
må ha solseller, felles bilordninger osv.
Både som totalentreprenør, samarbeidspartner og
støttespiller, vil jeg og sikkert mange takke Jærentreprenør AS for den stødige partner de er. Vi ser nytten
av å utvikle arbeid med entreprenøren. Modellen vi
jobber ut fra, gjør prosjektene økonomiske, fleksible og
ikke minst kvalitetssikret.
Så dersom vi utvikler oss, tåler raske omstillinger og
tilpasser oss den den grønne fremtid, samtidig som vi
jobber i gode team, er jeg nokså sikker på at Rogaland
og vi som utbygger vil ha en lys fremtid.
Helt til slutt vil jeg ønske alle mine kontakter en riktig
god jul når den kommer, og håper at vi kan utvikle
regionen sammen i fremtiden.
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Tron Gudmestad
Markedssjef

Joakim
Nord-Varhaug
Kalkulatør

Tor Sveinung
Hausken
Prosjektutvikler/
kalkulatør

MARKED
Vi opererer i en bransje der mange faktorer er med å
avgjøre vår skjebne. Oppdragene kommer ikke rekene
på en «fjøl». Tilbud gis og vi må være konkurransedyktige for å få oppdragene. Erfaring og godt renomme
gjør at vi får mulighet til å gi tilbud og være med i
mange konkurranser. De siste årene har vi fått inn
rikelig med oppdrag, slik at de fleste av oss har hatt en
travel hverdag. Vi har regnet på mye dette året også,
og fått noe. Dette året har vi merket sårbarheten i
leverandørleddet, på grunn av forhold utenffra. Plutselig
har prisene på mange av varene vi er avhengig av skutt
i været. En påminning om at ingenting et statisk, og det
er litt av «greien» for denne bransjen. Ting endrer seg!
«Vil du være med så heng på»
Vi har mange større oppdrag som nærmer seg slutten
og er ferdige inn i neste år. Derfor er vi avhengig av at
vi klarer å få inn nye oppdrag. Stadig regner vi på nye
tilbud, så det går seg nok til fremover også. En stor del
av oppdragene våre består av boligblokker, men det
siste årene har vi gjennomført skoler og andre
offentlige bygg med hell.

Det siste året har vi gjennomført en stor ombyggingsjobb i Lagårdsveien 78 og 80. Her har vi fått prøvd
oss på og fått erfaring med en krevende ombygging,
der mange av leietakerne har kommet til underveis og
medført endringer. Vi har landet med begge føttene
på bakken denne gang også! Flott gjennomført! Dette
har gitt oss nyttig erfaring innenfor et voksende ROT
marked.
Vi merker endringer spesielt i offentlige prosjekt, der
en forsøker å ivareta signaler og krav fra myndigheter
om å lage mer miljøvennlige bygg. Her er det ulike
tilnærminger. Noen beskriver i detalj hvorledes det
ønsker dette løst. Andre gir oss som entreprenører
mulighet til å komme med løsninger. Vi liker naturligvis
best den siste. Flere av oss kan gjerne mene mye om
noen av løsningen som blir presentert. Men all erfaring
har lært meg at her må vi henge med, slik at ikke» toget
går uten oss». Vi må være aktive for å finne det beste
løsningene.
NOE ER STABILT! JULEN KOMMER DETTE ÅRET
OGSÅ! HA EN FREDEDELIG JULEFEIRING!

Øvre Gauselvågen
- innfelt: Yahya Osman Mohamad

Gunnar Valsson
Anleggsleder

ØVRE GAUSELVÅGEN
Det nærmer seg jul med stormskritt og vi har i skrivende stund lagt bak oss omtrent halvparten av total
byggetid for leilighetsblokkene. Fokuset nå er holde
trykket oppe på betongarbeider, som er en kombinasjon
av stedstøpte konstruksjoner og elementmontering,
slik at vi kan sette i gang tekker og tømrer på nyåret.
Tomtearealet er ikke større enn det må være, og vi må
ta hensyn til samtidig drift på Bussveien-prosjektet
på vestsiden, og boligfelt med gangtrafikk/skolevei på
østsiden. Vi jobber derfor kontinuerlig med å løse utfordringer knyttet til logistikk, oppstilling- og lagringsplasser, slik at vi jobber trygt og effektivt, både for eget
personell og tredjepart.
En spesiell utfordring vi har i dette prosjektet er at det i
løpet av byggetiden skal åpnes en KIWI-butikk i
1. etasje i den ene blokken. Dette innebærer at en del
av de planlagte aktivitetene må fremskyndes i forhold
til hvordan vi ellers ville ha utført dem, samt at vi må
iverksette noen tiltak for å sikre god synlighet og
tilkomst til butikken. Vi har en plan for hvordan dette

JE-NY T T

16

Rune Skår Aase
Prosjektleder

kan løses, og har god dialog med byggherre Edlandsgården AS og NorgesGruppen rundt disse forholdene.
Ellers er det alltid spennende å se at blokkene tar form,
og at vi har kommet oss opp fra byggegropen. Vi er
for tiden i gang med dekke over 2. etasje i den største
blokken. Tømrer har startet med ytterveggene til KIWIbutikken. Dekket over KIWI-butikken vil bli byggetidstekket i sin helhet, slik at vi kan komme i gang med
innvendige arbeider, samtidig som leilighetsblokken
over støpes. Parallelt arbeides det med de to mindre
blokkene, og alle leiligheter er planlagt overlevert
samlet i 4. kvartal 2022. Det er mye arbeid som
gjenstår, og vi har ingen tid å miste. Samtidig har vi
tro på at vi skal komme i mål til riktig tid, med en
kvalitet som vi alle kan være stolte av.
Ønsker til slutt å rette en stor takk til betonggjengen for
god innsats, og for at de har vært positive og løsningsorienterte rundt de utfordringene vi har hatt i prosjektet frem til nå. Ønsker dere og alle andre, en god og
velfortjent juleferie når den tid kommer!
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BETONGAVDELINGEN:

Tor Magne
Gramstad
Betongsjef

Bjarne Askvik
Prosjektleder

Edvin Ueland
Prosjektleder

Et nytt halvår er snart til ende. Og et nytt
halvår starter når vi skriver 2022. Året kommer med nye muligheter for både bedriften
og de ansatte. Det er ingen tvil om at denne
høsten har vært travlere enn noen kunne
forutse, og noen av hendelsene vil henge med
oss inn i evigheten.

Henrik
Henriksen
Prosj. ing.

Harald
Bollestad
Prosj. ing.

Kenneth
Skrettingland
Prosjektleder

sene på Kleppe har også pedalen i gulvet. Framdriften
er god, men prestasjoner & framdriftskrav er en
knivsegg for bransjen. Hvast stål er hardt å trø på! Men
det som både varmer og gleder: Vi tjener penger på
betongarbeidet som utføres, enten det er på bygg eller
anlegg. Vi bidrar godt til vårt felles beste hos Jærentreprenør! Omsetningen for betongavdelingen for 2021
overstiger 102 mill kr og dette kan vi være bekjent av!

Maudal kraftstsjon

HVA NÅ?
Livet i en bedrift formes av folkene vi har med oss.
Det er ikke logoen på jakken og bilen som er avgjørende.
Det handler om folkene , kollegaene vi har. Vi liker å
arbeide,og vi liker å arbeide sammen med våre kollegaer.
Det er kjekt å møtes om morgenen, enten det er på
kontoret eller i brakka på en byggeplass. Noen er alltid
trøtte, andre forbannet opplagt! Kaffi! Må ha en kopp
kaffi først. Årstiden. Det er mørkt og kaldt ute. La oss
komme i gang! Vi lever av dette. Det er levebrødet vårt
hver dag.!
Det er ikke få timer med innsats som er lagt ned dette
året. I tillegg til egne ansatte har vi på det jevne hatt
mellom 8 – 20 innleide soldater, de fleste fra våre
konkurrerende firma i distriktet. Stødige arbeidsfolk
med gode holdninger. Jærentreprenør har mange jern
i ilden. Anleggsjobber som Fagrafjell og Maudal går
mot slutten. Men på Bussveien er det full produksjon.
Boligblokker på Nærbø er ferdigstilt. Nye er kommet til!
Nå er det hektisk i Vesterhagen på Bryne, på Rådhusmarka i Sandnes og på Øvre Gauselvågen. Byggeplas-
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Morgendagen møtes også med nye krav. Krav vi må
innfri for å vinne terreng i konkurransen om nye
oppdrag. For en betongentreprenør gjelder det å ta
innover seg nye spesifikasjoner gjeldende for vårt
hovedprodukt. I en verden der miljøkravene økes i alle
deler av våre liv, må bransjen innse at det må tiltak
til og evne til tiltak for å tilpasse seg skjerpelser av
miljøkrav. Betongen vi bygger med er kraftkrevende.
Vi har fått nye klassifiseringer. Lavkarbonklasser som
angir grenseverdier for klimautslipp. Det handler om
transport og det handler om produksjon. Miljøkravene
senker bruken av sement. I klassifiseringen benyttes en
større andel flyveaske i bytte mot sement. Klimagassutslippet for en m3 med betong skal kunne oppgis. Dette
dekker livsløpet fra råvareuttak til den ferdigblandede
betongen forlater fabrikken. Miljømålene for byggeprosjektene skal være avstemt med det produktspekteret
som er tilgjengelig i markedet. Heldigvis har vi flinke
produsenter av ferdigbetong i Rogaland, og disse
bidrar villig med sin kompetanse!

Hva betyr alt dette? Jo, det betyr dyrere råvarer og tyngre
bearbeidelse av betong på byggeplass. Som igjen
skaper høyere timeverk og høyere timeforbruk pr kubikkmeter betong levert sluttkunde. Herdetid påvirkes, og
forskalingen blir stående lenger før avforming. Det er
varslet betydelige økninger fra sementprodusenter,
og sammen med mer forbrukt tid gjetter jeg på en kostnadsøkning på betong på 15% fremover. Det er lov å si
dette, og det er lov å håpe at kundene våre tar innover
seg de endringene som kommer.

Maudal kraftstsjon

I året som kommer møter vi en annen hverdag gjennom
vinteren: vi avslutter mange prosjekter og skulle ønsket
oss oppstarter på nyåret for å holde tempoet oppe.
Noen nye oppdrag står klar: Flere ventilkammer for IVAR,
nytt tilbygg på Grødaland, trafo på Håland og utvidelse
av kyllingslakteri i Hå. Så vil vi tro at pågående, store
boligprosjekt vil gi oss aktivitet i vintermørket, inntil nye
kontrakter er vunnet!
EN RIKTIG GOD JUL & ET GODT NYTT ÅR TIL ALLE
ANSATTE OG BEKJENTE!
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Ståle Hagland
Prosjektleder

Jesper Tirstrup
Anleggsleder

TÅRNET
Betongarbeidet ved Tårnet nærmer seg slutten.
Betongdekket til 11. etasje støpes i november og
det øverste betongdekket, 12. etasje, støpes før jul.
Deretter skal heis- og trapperomsvegger støpes og
yttervegger settes opp før taket kan monteres.
Det planlegges tett bygg iløpet av januar 2022.
Vær- og vindforholdene kan være krevende når man
kommer oppover i høyden. Dette har betonggjengen
fått erfare i høst med håndtering av store forskalingssystemer og mange tonn med armering. Sikkerheten på
byggeplassen har hele tiden hatt første prioritet og ved
noen anledninger har man avbrutt arbeidet i høyden
grunnet sterk vind. Til tross for dette så har betonggjengen med Mads Tommy i spissen holdt fremdriften
og levert god kvalitet.
Byggetidstekking i 7 etg etableres i november slik at 		
innredningsarbeidet fra 6 etg og nedover kan starte opp.

Utsikten mot øst.
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NEVLAND
EIENDOM

Dette omfatter montering av vindu- og glassfelt samt
grunninstallasjon fra de tekniske fagene. Maler- og flise
arbeid går i gang like over jul.

Like ved den nye brannstasjonen på Sandnes er vi i
gang med et påbygg for Nevland Eiendom. Bygget ble i
sin tid oppført av Jærentreprenør og leietaker den gang
var Brubakken. Nå er det Ramirent som skal overerta og
påbygget omfatter en ny kontoretasje samt ombygging
i eksisterende etasje. Bæresystem utføres i stål og med
stålplatetak. Ytterveggene føres opp som tradisjonell
klimavegg med vinduer- og glassfelt.

Det er etablert et godt samarbeid med våre underentreprenører, NSE Bygg - Simex - Br Aase og Kreatel.
Etter hvert blir også Nysted AS og Waldeland &
Dubland med på laget. Godt samspill på byggeplassen
gir resultater i form av rasjonell drift og god kvalitet.

Ombyggingen i 1. etasje pågår og skal være ferdig
ila januar -22. Bæresystemet for 2. etasje monteres i
november og det beregnes tett bygg til jul. Deretter
fortsetter innredningsarbeidet og overlevering skjer ila
mars -22

Både Nevland Eiendom og Ramirent følger oss tett i
byggeprosessen og samarbeidet er veldig behagelig.
TIL SLUTT VIL UNDERTEGNEDE OG ANLEGGSLEDER
JESPER ØNSKE ALLE EN FREDFULL JULEHØYTID.

Byggherren (Lars og Helge Sigve ) deltar aktivt i byggeprosessen. Dette gir oss raske beslutninger og gode
omforente detaljer og løsninger. Den tette dialogen
med byggherren medfører forutsigbarhet og en god
porsjon trygghet i organisasjonen.
Utsikten fra de øverste etasjene er upåklagelig. Feistein
Fyr - sørover Jæren - høg Jæren - Ryfylke og nord
Jæren. Det kan vel ikke bli bedre. Her har man noe å
glede seg til.

Vidar Tjemsland, Jens Rugland Jonassen, Mads Tommy Ånestad, Åge Fenne, Bodil Lea og Steinar Aarrestad
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Odd Arne Malmin
Prosjektleder

Magnus Ø.
Kjelstadli
Prosjektingeniør

Espen Flåten
Anleggsleder

HOVE HOME+
Jærentreprenør har bygget 3 blokker med totalt 44
leiligheter for BoligPartner på Sørbø Hove.
Leilighetene varierer fra 35 m2 til 140 m2. Første blokk
blei overlevert til kunder høsten 2020.
De 2 siste blokkene ble overlevert etter plan i juni og
september. Kundene er fornøyde og har sett frem til å
få flytte inn i ny leilighet. Samarbeidet med underentreprenører i forbindelse med overlevering har vært meget
bra. Mangler som dukket opp ble ordnet nesten
umiddelbart.
Stor takk til alle underentreprenører som har bidratt til
et godt gjennomført prosjekt.
Største utfordringen ved overleveringen var at utstyr
ikke ble levert tidsnok grunnet Covid 19. Prosjektet
måtte improvisere for å få utstyr på plass. Deler av
hvitevarer og annet utstyr til leilighetene måtte lånes
inn fra andre prosjekt i Jærentreprenør.
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Da dette prosjektet nå er ferdigstilt, så vil jeg benytte
anledningen, til å takke Espen og Magnus for en
formidabel innsats i prosjektet, og ved overleveringene
av leilighetene.
Motto på Hove Home om å bli gode sammen holdt helt
til mål!
Vil også i denne anledning takke Øyvind Brakstad fra
BoligPartner for et flott samarbeid!
ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD JUL OG ET RIKTIG
GODT NYTT ÅR.

Terje Vigre
Prosjektleder

Ole André
Håland
Anleggsleder

Valur Gunnarsson
Anleggsleder

TEGLVÆRKET

SANDNES
Det går nå fort mot jul og overlevering av leiligheter.
Nå som det går mot slutten av prosjektet er aktiviteten
stor med 50-60 personer i sving.

Blokk 3 er stort sett helt ferdig innvendig mens bare
mindre ting gjenstår utvendig som rekkverk og terrassebord. I blokk 2 er vi i gang med sluttmonteringen
innvendig. Utvendig gjenstår noe tegl og fasadeplater.
I blokk 1 er maler i full gang og kjøkkenmonteringen har
startet på toppen. Tekniske fag er i sluttfasen med
skjult opplegg. Uteområdet har også begynt å ta form.
Dette er noe som er viktig, da vi nå går mot vinter og
ting her fort kan stoppe opp på grunn av frost.
Ole Andre Håland har startet som ny anleggsleder, og
han har stålkontroll på den daglige driften ute på
bygget.

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 etter sommeren stoppet litt opp,
men ser nå ut som det har begynt å røre på seg igjen.
Det er nå solgt 45 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 februar/mars 2022
Jeg vil benytte anledningen til å takke kolleger og
underentreprenører for den jobben de utfører.
VIL ØNSKE ALLE EN GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR.

JE-NY T T

23

Espen
Woldstad
Prosjektleder

FAGRAFJELL
TRAFOSTASJON
Vårt betongarbeid går mot slutten på Fagrafjell. Nå
er det stort sett oppfølging av underentreprenører på
Statnett sitt kontrollhus dagene fylles med. På trafostasjonen har vi som kjent støpt 5 store trafosjakter med
glideforskaling, og bygget 2 kontrollhus. Kontrollhuset
for Lyse er vi ferdige med. Det for Statnett skal ferdigstilles i februar 22. I tillegg har vi noen arbeider å følge
opp på trafosjaktene. Det gjelder blant annet dører
og flammerister før selve trafoene monteres i 2022.
Deretter bjelkestengsel, som er den siste veggen på
trafosjaktene. Den skal monteres til slutt, etter at selve
trafoene er på plass.
Bygging av trafostasjoner er noe helt annet enn å bygge
boliger og skoler som jeg har holdt på med tidligere.
Det er mye nytt å sette seg inn i, men interessant å
lære nye områder innenfor byggfaget. Det å bli avbrutt
av sprengning for fundamenter til høyspent master,
samt omfattende helikoptertrafikk ved mastemontasje
er uvant. Her er andre utfordringer enn det som er på
boligbygging.
Jærentreprenør vil være fullt oppsatt med prosjekt- og
byggeledelse på dette prosjektet fram til mars 2022, og
deretter mer sporadisk fram til våren 2023, når alt skal
stå klart. På dette prosjektet er vi underentreprenør til
Stangeland Maskin, som har kontrakt med byggherre
Statnett. Det er interessant å oppleve en underentreprenørs hverdag, og det blir sikkert en god lærdom
til senere prosjekter der vi igjen sitter som totalentreprenør.
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Uansett om du er totalentreprenør eller underentreprenør, er det de samme innsatsfaktorene som
bestemmer om prosjektdriften skal gå bra, og at det
går etter planen med riktig kvalitet på sluttproduktet.

Lars Eikås
Prosjektleder

Marcus Sikveland
Anleggsleder

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
Kleppeloens nye bebyggelse, med materialer og
detaljer. 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.

Da var endelig siste betongdekke støpt. Boligblokka,
som er godt synlig fra rundkjøring ved Jærhagen, er
snart tett. Bygget består av plasstøpt kjerne og
etasjeskillere, noe som fører til god stabilitet. Utvendig
vil det være en kombinasjon av murt teglstein og
trekledning, med store vinduer som slipper inn masse
lys. Prosjektet antas å ferdigstilles rett etter sommerferien 2022, og vil være et godt sted å bo for de som
ønsker nærhet til Klepp sentrum, samtidig som
Kleppeloen turområde er nærmeste nabo. Byggherre er
Kverneland Bolig AS.
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Brian Sørensen
Prosjektleder

Bent Kristian
Fiskebekk
Anleggsleder

Magnus Ø.
Kjelstadli
Prosjektingeniørr

LAGÅRDSVEIEN 78
Her på «høyblokken» Lagårdsveien 78 i Stavanger
begynner den nye fasaden å ta form. Det nærmer seg
slutten på det utvendige arbeidet. Rivearbeidet av den
gamle 11. etasjen ble noe forsinket grunnet store
mengder asbest i veggene, men vi nærmer oss tett
etasje med nye klimavegger her. Nye vinduer i 10.
etasje er på plass i månedskiftet november/desember.
Ganske sprøtt å se prosessen der vi bygger en ny
toppetasje over den gamle, og deretter river den når vi
har tett bygg. Dette gjøres for å unngå faren for
vannlekkasjer nedover i bygget., som gjennom hele
byggeperioden har hatt full drift av leietakere fra SUS.
Rivearbeidet i 11. etasje skal utføres av Sørvest
Betongsaging, ved bruk av en robot som klipper ned
den gamle betongkonstruksjonen, i tillegg til en god del
betongsaging. Inn- og uttransport av avfall, material og
diverse skjer gjennom en transportluke i taket, hvor vi
har holdt igjen to hulldekke element. Etterpå blir det
heiset ut ved hjelp av vår 50 m høye tårnkran, som
vises godt igjen i Paradis.
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Nedover i bygget har vi fått ferdigstilt både kantinen i
andre etasje og EVO treningssenter i første etasje.
Samtidig fikk vi oppdraget med å ferdigstille
Jærbakeren på nord-vestre hjørnet av Lagårdsveien 80,
som nettopp åpnet til stor glede for alle byggfolkene i
prosjektet. Dei har nå fått ny favorittplass å handle
lunsjen på.
Med på laget har vi fått Magnus Kjelstadli, som er med
og følger opp på det administrative, samtidig som han
hjelper Bent med oppfølgning av arbeidene ute på
byggeplassen. Nå jobber vi med å ferdigstille NLM
Gjenbruk i U1 etasjen som skal overleveres 3.
desember, og Flexistore som skal inn i U1/U2 i midten
av januar. Byggherren SQM as har også signert
leieavtale med Geodata som ny leietaker i 10. etasje.
Vi jobber nå med å prise og prosjektere dette.
På vegne av oss på Lagårdsveien 78 vil jeg ønske alle
en GOD JUL OG GODT NYTTÅR!

René
Køhler Jensen
Prosjektleder

LAGÅRDSVEIEN 80
Så har vi kommet i mål med overlevering av L80.

Det har vært et prosjekt med lærerike utfordringer og
kort byggetid. Det har vært endringer og tilpasninger,
for å få det gamle bygget klar for nye leietakere.
De fleste er nå kommet på plass og fått fart i butikken.
Vi har blitt enige og kommet i mål med alle sluttoppgjør
med våre underentreprenører. De har alle gitt tilbakemeldinger om at dette har vært et lærerikt, kjekt, men
utfordrende prosjekt. Nå gjenstår bare sluttoppgjøret
med byggherre.
Jeg har fått mange tilbakemelding fra leietakerne som
er meget fornøyde med lokalene som vi har overlevert.
Spesielt Aleris er veldig glade for sine nye lokaler.
Jærentreprenør og underentreprenører kan alle være
stolte av jobben som er gjort på prosjektet.

skulle flytte inn i forskjellige perioder i byggetiden.
Aleris var jo første leietaker som hadde innflytting i
februar 21. Den øvrige del av bygget er blitt ferdigstilt,
samtidig som vi har hatt et sykehus i drift. Ikke helt
enkelt med støy og mye trafikk. Vi hadde litt utfordringer,
når leietakerne skulle flytte inn og innrede sine lokaler.
Her var det til tider vanskelig å få tilgang til bygget, når
det var fylt med trailere, biler og pasienter til Aleris. 		
Vi har likevel kommet i mål med de frister som har blitt
satt.
Det ble til slutt et veldig fint bygg, og det ser ganske så
flott ut når man kjører forbi. Jeg vil til sist takke alle
som har vært med på prosjektet med et særdeles fint
arbeid. Vi takker SQM som byggherre, for et kjekt og
lærerikt oppdrag for både Jærentrerenør og
underentreprenører.

Her har det vært mye arbeid som måtte gjøres samtidig
med at det har vært strenge krav til renhold og HMS.
Det er ikke å legge skjul på at de strenge kravene har
vært utfordrende i dette bygget med leietakere som
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TOTALAVDELINGEN:

Leif Jarle Vigre
Driftsleder

Bjørn Larsson
Leder innkjøp
og prosjektstøtte

Martin Hageberg
Prosjekteringsleder

Per Kristian
SkrettinglandHaarr
Prosjekteringsleder

Finn Kjetil Rege
Prosjektleder

MANGE SPENNENDE
PROSJEKT
Først og fremst ønsker jeg Finn Kjetil Rege og Bjørn
Larsson velkommen som nyansatte i Jærentreprenør.
Finn Kjetil er ansatt som prosjektleder og Bjørn er leder
for innkjøp og prosjektstøtte. Alltid kjekt å få med seg
nye folk på laget.

I forrige uke hadde vi en kundesamling for flere av
våre kunder og samarbeidspartnere. Kjekt å treffe
bransjekollega på en litt annen arena enn i det vanlige
møterom. Vi satte pris på at så mange tok seg tid til å
komme.

Vi har for øyeblikket mange pågående, spennende
prosjekt. Kombinasjon av boliger, renovering, næringsbygg og betongjobber. Akkurat slik vi liker å ha det, da
det er viktig å ha flere ben å stå på. Disse kjekke
prosjektene kommer ikke av seg selv. Det er et resultat
av at vi er en god gjeng som vil noe sammen, og alle drar i
samme retning. Takk for super innsats så langt i år.

Ønsker til slutt alle våre ansatte, kunder og leverandører
en riktig god jul og godt nytt år!

Mange jobber ligger heldigvis foran oss. Vi har blant
annet fått Jåtunhøyden, Fargehusene og Lassa Living
som er 3 store boligprosjekt. Håper at salget er bra
på prosjektene, slik at vi kommer i gang med disse på
nyåret.
Likevel trenger vi en del påfyll utover våren, så jeg
håper at det kommer inn andre prosjekter også i nær
fremtid. Vi er jo blitt en stor organisasjon de siste
årene, og det er mange ansatte som skal holdes i
sving. Derfor er det kjekt å se at vi er en foretrukken
samarbeidspartner for mange av våre kunder, og at
dere kommer tilbake til oss med nye prosjekt. Takk for
tilliten!
Ellers hadde jeg møte i dag med en av våre samarbeidspartnere. Vedkommende trakk frem hvor kjekt
det var å jobbe sammen med Jærentreprenør. Det er
slik vi ønsker det skal være, og vi skal strekke oss langt
for å være den totalentreprenøren som våre samarbeidspartnere ønsker skal komme med konkurransedyktige priser, og som de ønsker å jobbe sammen
med.
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Torstein Aanestad Løge

Petter Lorentz Stabel
Prosjektsjef

Gabriel Håland
Leder
ettermarked

Ingjerd
Egeland
Leder
kundebehandling

AKTIVITETEN PÅ
VÅRE BYGGEPLASSER
ER FORTSATT STOR!
Jeg har nå vært i stillingen som prosjektsjef i mer en ett
år og fått godt innsyn i de fleste av våre prosjekter. Det
er kjekt å se at våre prosjekter nå går veldig bra og blir
styrt på en god måte av de som er ute på byggeplassene.

Ettermarked har hatt noen utfordringer med å gjennomføre befaringer og garantiarbeider, og det har blitt litt
lenger ventetid for våre kunder. Men i høst har vi igjen
kommet i gang med dette arbeidet og har gjennomført
mange befaringer. Vi er nå i rute med disse arbeidene.

Våre prosjektledere, anleggsledere, baser og håndverkere har fokus på og drifter byggeplassene på en
god og sikker måte. Vi er veldig fornøyde med at våre
ansatte viser stor vilje til omstilling og står på for å
tilpasse byggeplassene til nye regler som stadig dukker
opp.

De siste årene har vi 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 i noen
år, og vi bruker det nå aktivt i alle våre prosjekter.

Vi har nå arbeidet med covid-19 som ny utfordring i
snart to år, og dette har gitt oss noen utfordringer 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 helt slutt.
Covid-19 har utfordret oss også på nye måter, og vi blir
tvunget til å tenke nytt. Det krever fokus for å hindre
smittespredning. Dette medfører endringer på renholdsrutiner og møtevirksomhet i brakkerigger og kontorer.
Vi har hele tiden fokus på å holde avstand og ha gode
hygieneregler. Dette har fungert bra og vi har vært
heldige og har hatt lite smitte på våre byggeplasser.

Kundebehandlingen hos oss og hos våre underentreprenører har også hatt litt utfordringer med covid19,
men nå går det 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 enn tidligere.
JEG ØNSKER ALLE SAMARBEDSPARTNERE EN GOD
JUL OG ET GODT NYTT ÅR.

Vi har ennå stor aktivitet og har mange prosjekter som
er under bygging. Vi har også flere prosjekter som er i
oppstartfasen og skal i gang. Det ser bra ut og vi får
helt sikkert en travel vinter og vår.
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Markus Sikveland ved
Trelasttunet, Nærbø

Geir Rangen
Prosjektleder

Marcus Sikveland
Anleggsleder

SLUTTSPURTEN PÅ
TRELASTTUNET
Det nærmer seg overlevering her på Trelasttunet.
Vi overleverer blokk C i starten av mars. Da har vi
overlevert 48 flotte leiligheter til fornøyde kunder.

Samarbeidet i prosjektet her har vært veldig bra.
Det har bidratt til kort beslutningsvei når ting skulle
avklares.

Det har vært et spennende prosjekt å være en del av.
Nå venter en travel tid med sluttspurt og befaringer.
Trelasttunet er et flott prosjekt med et fint uteområde,
som pynter opp en litt sliten del av Nærbø.

JEG OG MARCUS VIL MED DETTE ØNSKE ALLE EN
RIKTIG GOD JUL

Geir Rangen
Prosjektleder

REE
NÆRINGSPARK
VI holder på å renovere den gamle sveisehallen i den
gamle brøytfabrikken.
I første omgang renoverer vi fasaden med nye sandwich
plater, det er Grude bygg som står for. Sandnes Tak
har isolert og tekket taket på ny. Inne i hallen har vi
malt opp veggen mot den store monteringshallen og

taksperrene. På gulvet har Stian og gjengen støpt et
nytt flott stålglattet gulv i hele hallen. Her vil jeg takke
alle underentreprenørene for godt samarbeid.
Jeg vil også takke Ree Næringspark for oppdraget.
GOD JUL OG GODT NYTTÅR.

Vil få takke alle involverte, både byggherre, leverandører
og kollegaer for bidrag i prosjektet.
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Odd Gaute Frøyland,
Susanne Egge Lye og
Eivind Rangen

Vesterhagen, Bryne

Vesterhagen, Bryne

Svein-Enok Paulsen
Prosjektleder

Espen Flåten
Anleggsleder

VESTERHAGEN
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. Byggene utføres i stedstøpt betong, men
deler av dekket over parkering er hulldekke elementer.
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Siste dekket på Blokk A er ferdig, og tømmer er startet.
Vi planlegger tett bygg for Blokk A før jul.
Betong har god fremdrift på Blokk B, og vil ferdigstille
betongen februar 2022.
Planlagt overtakelse Blokk A mai 2022 Planlagt
overtakelse Blokk B oktober 2022
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Mads H. Rostrup
Innleid
prosjekleder

Valur
Gunnarsson
Anleggsleder

Simen
Christensen
Hjortland
Prosjektingeniør

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. 65
leiligheter. Jærentreprenør har i første omgang fått
kontrakt som totalentreprenør på dette byggetrinnet.
I løpet av sommeren har T. Stangeland gravd frem
området hvor parkeringskjelleren skal ligge. Vi har støtt
på mange utfordringer med tilsig av vann og koordinering av trafikk på Telthusveien som grenser til tomten.
Disse har blitt løst på en god måte, og etter mye bruk
av pumper og kummer fikk vi etter hvert en tørr
byggegrop.
I tiden rundt fellesferien kom vi i gang med fundamentene. Her ble det gjort flott arbeid av betongavdelingen,
og avtrykket til bygget viste tydelig inn mot høsten. Nye
punktfundamenter og stripefundamenter ble støpt i et
imponerende tempo. Byggeplassen har etter hvert fått
to tydelige områder hvor vi har konsentrert arbeidet,
disse ved hver av de to blokkene i dette byggetrinnet.
Her har vi etter hvert også fått på plass vegger på
kjellernivå. Vi vil begynne bygging av resterende deler
av parkeringskjelleren mellom blokkene litt senere, her
vil Østerhus føre opp 12 rekkehus.
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For tiden er vi i gang med å bevege oss oppover i
høyden. I RM3 har vi fått montert søyler og dragere, og
skal straks i gang med en stor dekkestøp over parkeringskjelleren. Her har fremdriften vært svært god, og vi
får dermed litt mer plass på dekke over store deler av
parkeringskjelleren ved RM3. I skrivende stund
monterer vi også dragerne under RM6, og vi skal straks
igang med forskaling av dekket over parkeringskjelleren her også. Resten av høsten vil derfor dreie seg
om å få reist betongen i de to blokkene, før andre fag
kommer inn på byggeplassen litt ut på nyåret.
Samarbeidet på byggeplassen går bra. Både betongavdelingen i Jærentreprenør, T. Stangeland og andre
underentreprenører har bidratt positivt til å skape et
godt arbeidsmiljø og et fint samarbeid. Vi ser også at
problemstillingene som oppstår i arbeidet løses på en
god måte. Dette lover veldig godt for den videre tiden i
prosjektet, og vi gleder oss til å ta fatt på resten av
byggverket.
VI SOM JOBBER PÅ RÅDHUSMARKA ØNSKER ALLE
EN GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR.

Julebordet som skulle haldast på Jærmuseet laurdag 4. desember vart flytta til februar. Årsaka til dette var nye
nasjonale påbud og anbefalingar gjeldande frå 3. desember. Mange hadde gleda seg veldig til å koma i lag, og
skuffelsen var ganske stor. Samtidig hadde dei aller fleste stor forståelse for at det måtte verta slik denne gongen.
Juletreet i inngangen er pynta ved hjelp av Tunet brukerstyrte senter på Varhaug, og er ein kjekk velkomst denne
månaden.
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Presentasjon av nyansatte:
- regnskapscontroller
Gunn Siren er 33 år og bur i Brattlandsplassen
på Varhaug i eigen leilighet. Ho blei ansett i
Jærentreprenør 1. oktober nå, og var frå april
2020 innleid frå BDO.

Gunn Siren
Varhaug

Ho gjekk på UIA og tok bachelor i økonomi og
administrasjon frå 2007 til 2010. Så jobba ho i
Dataplan på Bryne frå 2011 til 2019. Så starta
ho i BDO i februar 2019 før ho blei ansett her
som regnskapscontroller.
På fritida trener ho på treningssenter, både
styrke og i gruppetimer. Ho liker å gå tur
overalt. Ellers liker ho og godt å vera i hytta til
foreldra i Lyngdal. Der går ho turar og er i
båten og kajakken.

- lærling

Gratulerer med fagbrev:

Gratulerer med fagbrev:

Tor-Helge Aurmo

Leander Køhler Sommerfeldt

Susanne
Egge Lye

Susanne er ny lærling som starta rett etter at
VG2 var ferdig på Bryne, altså før ferien. Ho er
frå Varhaug. Ho er 18 år og var i praksis hos
Jærentreprenør 2 dager i veka siste halvåret
av skuletida. Ho gjekk også VG1 på Bryne
Vidaregåande skule. Ho hadde sumarjobb her
forrige sumar, så firmaet og folka var ganske
kjent for henne.
Nå er ho på prosjektet Vesterhagen i
Reemarka på Bryne. Odd Gaute er bas der.
I fritida spelar ho håndball på Varhaug, som
har damelag både i 3. og 4. divisjon Ho har
alltid spelt håndball, og brukar fritida si på

Til lukke med dagane
2. halvdel av 2021
60 år
55 år

50 år

40 år
35 år
30 år
20 år
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Hagland Jan Ståle
Woldstad Espen
Nilsen Hans Thoralf
Rege Finn Kjetil
Fiskebekk Bent Kristian
Moi Herdis Bekkeheien
Høyland Odd-Magne
Varhaug Erik
Undheim Vegard
Varhaug Oddgeir
Jørgensen Tore
Løge Ivar
Hageberg Martin

13. august
22. august
13. august
17. desember
5. november
3. juli
8. desember
7. oktober
13. august
25. august
27. juli
5. oktober
6. november

Sommerfeldt Leander K.

26. september

- lærling

Gratulerer
25 år
20 år

15 år

10 år
5 år

Ødegård Stian
Skretting Tage
Nærland Jostein
Gudmestad Tron
Njå Erling
Vigre Ove
Varhaug Steinar A
Bryne Arild
Vigre Leif Jarle
Woldstad Espen
Flåten Espen
Løge Ivar
Gunnarsson Valur
Austarheim Krister
Bjorheim Aleksander Jensen
Stabel Petter Lorentz
Wojtaszek Piotr Dominik
Kjærgaard Lars

Marius
Bjunes

Marius er 21 år og starta i august hos
Jærentreprenør. Han er singel, kjem frå
Sirdalen, og bur nå på Klepp i leilighet. Han
gjekk først på elektro, før han gjekk på Media i
3 år. Men han fann ut at han ikkje ville gå på
skule meir, og søkte så eit meir praktisk yrke
og starta som lærling hos Jærentreprenør.
Arbeidsplassen hans er på Sandnes, og han
har Daniel Sikveland som bas.
Når det gjeld fritida, så heng han for det meste
med vener. Han trener og litt. Av reisemål som

- lærling
Tomas er 18 år og bur på Austrått i Sandnes
heime hos mor og far. Han held på med å ta
sertifikat, men mora jobbar på Bryne så ho set
han av på vegen. Han har Thomas som bas og
er på byggeplass på Klepp.

Tomas
Akselberg
Berntsen

Han starta i Jærentreprenør i august som
lærling, men hadde sumarjobb her før det.
VG1 gjekk han på Gand, og VG2 på Godalen.
Når det gjeld fritidsinteresser, så går det mest
i PC spel og gaming. Han har vore i USA, i

Ho har reist mykje, og då ofte på gruppetur.
Ho har vore på backpacker tur på Maldivene.
I Tanzania og Zanzibar på ryggsekktur der dei
blei kjørt rundt i safaribiler. Dei budde då i telt
ei veke. Ho har og vore i Kambodsja på
gruppetur. Men ho har ennå draum om reise til
Australia, Sør-Amerika og til Italia der ho ikkje
har vore.
Når det gjeld mat og matlaging, så er ho glad i
all mat. Ho liker godt pizza, kylling og fisk, og
ho tilbereder ofte dette. Ho har erfaring frå
gatekjøkken og delikatesse.
Ho liker seg kjempegodt i firmaet. Ho syns det
er eit veldig godt miljø, og har utruleg varierte
oppgaver. Nå er ho glad ho kan forhalde seg
til ein bransje, og er glad for at ho nå er tilsett
her i Jærentreprenør.
dette. Arbeidet som forskalingssnekker ser ho
på som ekstra trening.
Når det gjeld reisemål og draumer om dette,
er ho klar på at det må bli Maldivene. Dette er
eit øyrike i Asia som lokkar med kritkvit sand,
krystallklart vatn og vaiande palmer. Så ho ser
nok føre seg bading, snorkling og dykking der.
Når det gjeld mat og matlaging er ho ganske
så klar. Ho kan ikkje lage mat, men liker godt
fløtegratinerte poteter. Komle liker ho ikkje.
Når det gjeld folka og arbeidsplassen, så likar
ho seg veldig godt. Gilde arbeidsfolk og god
tone på byggeplassen.

han nemner, kunne han tenkt seg ein tur til
Spania, for å sjå landet og for å nyta fint ver.
Matlaging er han visst ikkje så god til eller
glad i. Han kan laga viss han må, og då går
det nok ofte i frosen pizza og liknande. Han
kjøper nok ofte ferdig som kebab eller burger.
Men det aller beste er mor sine komler i
Sirdalen. Det er favoritten!
Når det gjeld spørsmål om han trivst, så
svarar han at alt går veldig fint. Alle er greie
og han fekk god mottaking. Dei driv på og
jobbar, og har det fint ilag. Han skal på
julebord.
Florida på ferie mange gonger. Men han ville
gjerne vore i Tokyo eller Canada. Han har
høyrt mykje om Lake Louise, som er ein innsjø
i ein nasjonalpark i Alberta. Her har han lyst å
reisa.
Når det gjeld mat, så er han ikkje veldig flink.
Han kan lage sandwich og varme pizza. Biff er
favoritten, og han er vant med og liker nok
mor sin mat veldig godt.
Han trivst med dei han jobbar saman med, og
det går helst godt.
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- lærling
Osman er 21 år, og bur på Nærbø. Han budde
hos mora, men har nå husvære for seg sjølv.
Han kom frå Somalia for 5-6 år sidan, og er
nest yngst i ein søskenflokk på 5.

Yahya
Osman
Mohamad

Han har gått Bygg & anlegg VG1 og
Byggteknikk VG2 på Bryne. Han starta hos
Jærentreprenør som lærling etter ferien, og
ser fram til å få fagbrev.

- hjelpearbeider
Jon Smedsli Svihus er 27 år gamal og starta i
firmaet i begynnelsen av august. Han bur på
Sviland på ein gard som mor og far driv. Han
bur i eige hus, og hjelper ofte til med gardsarbeidet både heime og hos kamerater.

Jon Smedsli
Svihus

Han er utdanna agronom og har arbeid som
skogsarbeider med skogbruk og maskinell
hogst i mange år. Han arbeida i Telemark, men
tenkte han kunne prøva å få seg arbeid
nærare heimen. Han søkte jobb hos
Jærentreprenør, og lukkast med å få arbeid
som hjelpearbeider.

- hjelpearbeider
Kristian er 29 år og bur på Brusand, med
samboer og tre barn, 2 jenter og ein gut. Han
kjem frå Gjesdal og starta i Jærentreprenør
27. september.

Kristian
Grimsmo

Frå 2012 til 2016 var han tilsett i AS Betong ute
på montering av element. Etter det arbeidde
han hos SV Betong som elementmontør, før
han kom til Jærentreprenør. Nå jobbar han
med forskaling, og er på Bryne på
Vesterhagen med Odd Gaute som bas.

- hjelpearbeider

Jan Kåre Moi
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Jan Kåre er 41 år og kjem frå Sokndal. Han
bur på ein gard 15 km frå sentrum i Sokndal,
som mora hans kjem frå og eig. Han har vore
hos Jærentreprenør ei månads tid, og har
Stian som bas. Nå er dei nede på Grødaland,
så då treng han 1 time og 25 minutt på vegen
frå heimen til Varhaug. Han kjem frå Moi, og i
11 år arbeida han på Nor-Dan fabrikken der,
og arbeidde med tre og vindu.
Når det gjeld fritid, så er han mest interessert i
skogsdrift og turgåing. Han likar seg ute i
naturen, og har ingen reiseplaner. Han likar

- anleggsleder

Han liker godt somalisk mat, Ris, kylling og
injera eller anjero som er tradisjonell
pannekake frå Somalia som brukes til frokost.

Ole Andre Håland er 30 år og bur på Nærbø .
Han har kone og 2 gutter. Han starta i
Jærentreprenør i juli, 2 veker før ferien.

Når det gjeld reising, vil han gjerne sjå mange
stader rundt om. Han vil på ferie til spania,
Marokko, Tyrkia og Kenya. Men han vil nok
prøve å reise tilbake til Somalia ein gong, og
kanskje for godt dersom tilhøva vert slik.
Han arbeider på Gausel og trivst godt. Det er
eit veldig godt firma, og han har bare gode
kollegaer.

Ole Andre
Håland

Når det gjeld fritidsinteresser, seier han at han
likar seg best ute i naturen, på fjellet og ofte
på fisking. Han trivst med sauesanking og å
vandre til fjells. Han har ingen draumer om å
reise langt, og trivst godt heime.

Når det gjeld fritidsinteresser, så er han veldig
interessert i jakt og friluftsliv. Han jakter på

- prosjektleder

Når det gjeld mat, så er favoritten ein god
burger. Bør være ein Gilde produkt, etter Nyyt
Norge: Han er nok ein svoren Samvirke patriot
og Tine tilhenger.

Finn Kjetil er 54 år, og starta i Jærentreprenør
1. november. Han bur på Røyneberg i Sola, er
gift og har ei dotter på 18 år.

Han trivst veldig bra med Mats Tommy som
bas på Klepp. Alle på arbeidsplassen er
trivelege folk,som har teke godt imot han.
Akkurat nå er han heime med skada håndledd.

Når eg spør om reising, så seier han at han
trivst veldig godt heime. Det er nok å gjera
med 3 barn, hus og heim.

Finn Kjetil
Rege

Matlaging er nok ikkje hans største hobby, og
overlet det som oftast til fruen i huset. Han
liker nå godt mor sine kjøtkaker.
Han sier han stortrivst blant folka på byggeplassen. Der er ein fin tone, og alle jobber og
står på. Planen er at han vil gå på julebord.

Han tok fagbrev som tømrer hos Dysjaland
Bygg i 1986. Han jobba hos Tore Lie som
tømmermann og med montering av elementhus. Han blei bas og byggeplassjef. Mens
han var hos Tore Lie, skulle han reisa til
Spania ei stund for å hjelpa til med bygging,
og han vart verande der i 4 år frå 1999 til
2003. Der traff han og kona si som var i
Spania, men kom frå Chile. I 2006 blei han
tilsett hos Otium som prosjektleder. I 2 år var
han driftssjef/daglig leder i Favoritthytten. Frå
2017 til 2018 var han ansett i Favoritthus,
Teambygg hos Tore Lie. Frå 2019 og til nå var
han tilsett i Aton, eit selskap eigd av Kjell
Madland. Der var han prosjektleder.

- leder innkjøp og prosjektstøtte

seg godt heime og i Norge. I 2006 var han i
Mexico i brylup Han var der i 3 veker, og det
var jo ein stor opplevelse. Men alt for lang
flytur meinte han.
Han liker å lage mat, og meiner sjølv at han er
ganske god til det. Favoritten er jegergryte, og
då får han bruka kjøtet han får frå nabo Tor
Magne.
Han starta hos Jærentreprenør på ein jobb i
ein undergang på Heskestad. Han syns det er
veldig kjekt å vera tilsett i her. Alltid utfordringer og nye ting å læra og vera med på.
Stian er ein god og gild bas.

Han har bakgrunn som slakter hos Prima
Jæren, der han starta medan han gjekk i 10
klasse på ungdomsskulen. Dette var eit
prosjekt, og han var bare tilbake på skulen for
å ta 10. klasse eksamen. Han jobba hos Prima
Jæren i Kviamarka i 10 år, og enda opp som
formann der. Han slutta då firmaet blei seld,
og starta då i Betongsaging. Her var han den
som la til rette og styrte mykje av prosjekta
ute, og var der i vel 5 år, før han kom til
Jærentreprenør.

Bjørn
Larsson

Bjørn Larsson er blitt 62 år og komen tilbake
til Jærentreprenør. Han og fruen bur på Bryne.
Son og barnebarn har han på Varhaug. Han
jobba i firmaet som prosjektleder frå 2005 til
2009. Deretter starta han hos Kruse Smith
som prosjekteringleder. Han jobba då mykje
med utvikling ilag med Kruse Bolig. Han seier
han er entreprenør i ånda, og har jobba med
innkjøp og kontrahering i heile sitt yrkesliv.
Fritida si bruker han ute i naturen og då mykje
på jakt. Han har ein fuglehund som jakter med
han, og dei jager både storvilt og skogsfugl,

storvilt, som rådyr, hjort og elg. Han reiser fast
ei veke til Hovden der han jakter.
Når de gjeld reisemål og draumer, så seier han
at han trivst veldig godt heime og ute på tur.
Men han kunne veldig godt tenkt seg å få
jakte i Canada eller i Afrika, på endå større og
sjeldnare dyr enn me har her heime.
Når det gjeld matlaging, så seier han at biff er
nok favoritten. Er det kjøtmiddag heime, er det
alltid han som har ansvaret. Han er glad i
kvalitetskjøt, og arbeidet som slakter gjer at
han har god kunnskap om råvarene som skal
til for å få ein god og møyr biff.
Når eg spør om han trivst, så seier han at han
har det heilt fantastisk. Han tenkjer ofte at
han har vore heldig som har fått lov å arbeida
for Jærentreprenør, og gler seg til kvar dag på
jobb.
Når det gjeld fritidsinteresser, så speler han
fotball på Sola old boys. Han liker å gå tur,
men tilbring mykje tid på hytta i Sauda. Han er
ivrig medlem av alpingruppa, og står mykje på
ski. Han har også kjøpt seg motorsykkel igjen,
ein Kawasaki. Denne tar han seg ein tur på så
ofte det lar seg gjera.
Han liker godt å lage mat. I helgene er det nok
oftast han som står for matlaging, og er ekstra
glad i biff. Han liker og godt koteletter.
Julemiddag og fårikål er og topp.
Han har vore mykje ute og reist. I SørAmerika,
i Chile, der svigermora bur, er dei så ofte det
let seg gjera. Han har og vore fleire gonger på
Cuba. I Spania budde han i 4 år, og han
snakkar sjølvsagt flytande spansk. Dei
snakkar spansk heime. Som draumereisemål
nemner han Ecuador.
Han har ikkje vore så lenge i Jærentreprenør,
og ikkje vorte kjent med så mange ennå. Han
meiner han vil trivast godt, og kjenner nok
ganske mange av flokken frå før.

rype, tiur og orrhane. Han jaktar mykje ilag
med betongsjef Tor Magne.
Bjørn er veldig glad i god mat, og liker å lage
alt frå botn av. Han hauster i naturen, både
sopp, bær og vilt. Han trur livskvalitet og bruk
av naturen heng saman.
Når han nå kom tilbake til Varhaug og
Jærentreprenør, seier han at han følte han
kom tilbake til ei verkeleg «entreprenørbedrift».
Det var gildt å sjå at så mange av dei same
personane var i firmaet ennå. Han trivst med å
vera tilbake! Frå første dag følte han seg
velkommen.
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