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leDer: Hvem er vi? Dette er et stort spørsmål, som blant 
annet forfatter og filosof Jostein Gaarder ble verdenskjent 
for å spørre seg om det samme i boken Sofies Verden. 
Vi i Sola Betong stilte oss også dette spørsmålet for en 
tid tilbake: Hvem er vi og hva er vår særegne identitet?  
I dette nummeret av SB-Bladet kan du lese litt om pros-
essen vi har gått i gjennom hos oss for å finne svar på 
dette spørsmålet. Rent konkret har det gitt seg spennende  
utslag, som du kan lese om i artikkelen ”En helstøpt gjeng”.

Men hvem er vi? For det første er vi stolte over å tilhøre 
et svært dyktig fagmiljø. Vi leverer for tiden all stedstøpt  
betong til Nye Stavanger Konserthus; et meget komplekst 
og imponerende byggverk som prosjektleder Nils Helberg 
og teamet hans fra Kruse Smith er i ferd med å reise i Bjerg-
sted. Dette bygget regnes som et av de mest spennende  
som er under bygging i Europa. Vår visjon – Med vår  
betong skal fremtiden bygges –  gir mening til det vi arbeider 
med. Sammen med våre kunder setter vi varige spor etter 
oss og skaper fantastiske byggverk som vil stå til glede 
og beundring for kommende generasjoner i hundrevis av 
år. Du kan lese en reportasje om jobben og Konserthuset  
i denne utgaven av SB-Bladet. 

Vi er også opptatte av å ta vare på hverandre. HMS skal 
naturlig følge alt vi gjør, og noe vi alltid skal ta oss tid til å 
tenke i gjennom. Vi har vært heldige hos oss, og nå er det 
over to år siden forrige fraværsskade. Æren for dette vil 
jeg dele med kundene våre: Takk for at dere skaper sikre 
byggeplasser som er trygge og ryddige slik at vi kan utføre 
våre leveranser på en sikker og god måte! 

Vi er stolte over å ha tilgang til den fremste kunnskapen 
rundt betongteknikk som finnes. Derfor har vi alltid med 
en gjesteskribent i SB-Bladet. Gjesteskribenten vår denne 
gangen er Alf Egil Mathisen fra V-Teknikk i Veidekke ASA. 
Alf Egil er en meget erfaren og innovativ betongteknolog 
som deler noen spennende erfaringer og tanker med oss. 

Ikke minst er vi stolte over medarbeiderne våre. Det er de 
som gjør oss til Sola Betong. Profilen i dette nummeret 
kunne det vært skrevet bøker om. Vår superdyktige og 
superkjekke medarbeider Magne Husebø som fyller 62 år  
til sommeren har vært i bransjen i 40 år. På side 18 og 19  
deler Magne noen tanker med oss etter en lang og innholds- 
rik karriere i selskapet.

Vi håper og tror at SB-Bladet skal reflektere av det som 
også kjennetegner oss i Sola Betong. Vi ønsker at SB-
Bladet skal være lettlest og uformelt, samtidig som du 
finner artikler og reportasjer som er interessante og rele-
vante i forhold til ditt fag og din hverdag.

Vi håper du hygger deg med lesingen, ta gjerne kontakt om 
du har ønsker om temaer vi skal skrive om i neste utgave.
// TROND SKJÆVELAND, ADMINISTRERENDE DIREKTØR
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– Her er det ikke én vegg som ligner en annen, ikke ett 
dekke som kan legges på samme måte som det forrige. 
Vi har skjeve vegger, høye vegger, vinkler og buer. Dette er 
klart et av de meste utfordrende prosjektene vi har jobbet 
med, sier prosjektleder Nils Helberg i Kruse Smith. 
Vi møter ham på brakkeriggene på Konserthustomta  
i Sandvigå. Det er en sånn dag der alle kontorrotter misunner 
dem som jobber ute i friluft. En av de første virkelige vår-
dagene, med varmende sol, måkeskrik – og litt drøyere 
kaffepauser. Men bare litt. For her gjelder det å koste på. 

tett BYgg
Nesten 70 mann fra Kruse Smith er i gang med arbeidet, og 
all stedstøpt betong leveres fra Sola Betong. Samarbeidet 
må fungere knirkefritt for å nå målet. 
– Tett bygg er første milepæl i desember, sier Helberg, og 
peker på en lang, detaljert fremdriftsplan som henger på 
veggen. Datoer, målsetninger og merknader er nøye syste-
matisert på et skjema som man bør være av prosjektleder-

legning for å helt forstå. Men selv vi forstår hovedtrekkene: 
Stavangers nye konserthus er et praktbygg av internasjonal  
klasse, og et byggeteknisk ambisiøst prosjekt med to kom-
plementære saler samt fellesarealer. 12 000 kubikkmeter 
betong av tre forskjellige typer går med på jobben, og for-
ventet ferdigstillelse er i mai 2012. 

HøYDen
– Høyden er en utfordring, både i forhold til teknisk gjennom- 
førelse og ikke minst i forhold til sikkerheten for dem som 
jobber her, sier Helberg, og gjør oss oppmerksom på de 
fire heisekranene som svever over den 6000 kvadratmeter 
store byggeplassen. Det ferdige konserthuset skal bli 27 
meter høyt. 
– Her er høye vegger uten tilsluttede vegger, lange vegger  
uten støtter og nesten ti meter høye søyler. Jeg må inn-
rømme at jeg var litt nervøs da vi skulle støpe de høye 
søylene i foajeen. Jeg så for meg både buler og sprekker, 
men det gikk faktisk bra, sier Helberg med et smil.

StaVangerS nYe konSertHuS
> Konserthuset skal ligge ved sjøen i Sandvigå, 
700 meter nordvest for Torget i Stavanger.
>  Det vil bestå av to saler med en publikums-
kapasitet på hhv 1500 og 2000 personer, samt 
stort utendørs amfi.
- Konserthuset vil danne hjertet i Bjergsted 
musikkpark.
>  Den totale kostnadsrammen er 1 225 mill. 
kroner. Statlige, fylkeskommunale og kommunale 
midler utgjør mesteparten av finansieringen,  
sammen med 120 mill i private midler.
> Forventet ferdigstillelse høsten 2011; innkjøring 
og opplæring 2012.
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Et imponerende bygg: Nye Stavanger Konserthus er et avansert og imponerende bygg. Bjergstedparken vil om få år sette et nytt preg på byen.  >

– Dette er en av de mest 
utfordrende jobbene vi har gjort, 
sier prosjektleder nils Helberg 
i kruse Smith. Det nye 
konserthuset i Stavanger blir 
et praktbygg, med unike 
spesifikasjoner. Og det er et 
bygg i verdensklasse. TEKST: ELISABETH RONGVED // FOTO: JAN INGE HAGA

Brennhett 
tema– tett bygg er første milepæl i desember. 

NILS HELBERG, KRUSE SMITH



”Konserthus.” Smatter du litt på ordet, smaker det gjerne 
av litt dyr vin og påkostede kanapeer. Tankene går i retning 
musikk for ”forståsegpåere”; komponistnavn man knapt 
klarer å uttale; koder for bekledning og ikke minst strenge 
regler for når man i det hele tatt har lov til å klappe. 

Men så er det kanskje ikke slik som du tror. Det nye  
Stavanger Konserthus skal nemlig begeistre og imponere – 
uansett om du liker intime, innendørs kammerkonserter eller 
store utendørs liveopplevelser. Her kan heavy-fansen ramle 
inn dørene samtidig med de hvitvins-nippende gråhårede 
damene. Bjergstedområdet skal bli et naturlig samlingssted 
for hele byen, i naturlig forbindelse med sentrum via den 
Blå Promenade. Satsingen på Bjergstedparken og Konsert- 
huset skal gjøre Stavanger større – og kulturlivet rikere, 
uansett om man liker Metallica eller Mahler. Kanskje vil flere 
få opp øynene for begge deler? 

For alle
– Hele utgangspunktet for det konserthuset som er under 
bygging i dag, var at vi skulle favne bredt, og ha et tilbud 
med gode fasiliteter for alle typer musikk og arrangementer. 
Fleksible rom og avanserte byggetekniske løsninger gir oss 
muligheten til å arrangere alt fra de minste intimkonserter til 
store rockekonserter – samtidig. Vi må lete lenge for å finne 
noe lignende i Europa, forteller direktør Ole Hetland.

et liV i BjergSteD
Bjergstedparken for øvrig blir åsted for en ytterligere utbyg-
ging. Visjonen er at man skal kunne leve et liv i Bjergsted 
– små musikere kan begynne i Kulturskolen, fortsette på 
musikk- dans- og dramalinje på videregående og gå videre 
til Konservatoriet. Og uansett om man er tilhører eller utøver, 
skal Bjergstedparken bli et naturlig møtepunkt for alle  
siddiser. Konserthuset vil bli det naturlige midpunkt. 
– I tillegg til å by på musikkopplevelser inne og ute, vil man 
finne restaurant, kafé og kongressenter her. Vårt håp er at 
utendørsområdet vil bli en sosial møteplass også utenom 
arrangementene. 
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– Stavanger konserthus og hele 
Bjergsted-området skal bli et sted for alle. OLE HETLAND.

StøPing aV gulV For Belegg kan BY På Mange 
utForDringer. SliPte BetonggulV er et goDt 
og riMelig alternatiV til DYre toPPlag, SkriV-
er Betongteknolog  alF  egil MatHiSen Fra  
V-teknikk (VeiDekke  aSa). 

Planlegging
Det første som må gjøres er å dimensjonere, planlegge 
og gjennomføre en god støp med riktig betong. Denne 
delen av jobben krever mer en de fleste er villig til å innse. 
Gulvstøp er etter min mening sterkt undervurdert. 
Hvis vi sier at denne delen er gjennomført etter planen, 
så kommer neste etappe. Da blir det å studere utvalget 
av muligheter (i de fleste tilfeller er dette avgjort på et 
tidlig stadium). Mega (matvarebutikk) har sine faste løs-
ninger (fliser), en del møbelforetninger bruker limt par-
kett og bilforetninger epoksy. 

utForDringer
I det øyeblikket du velger å påføre et belegg på en ny-
støpt betongflate kommer det mange momenter som 
må opp til vurdering.
Heft til underlaget, Fuktighet i gulvet, Puster belegget?
Er det fortsatt bevegelse i gulvet (svinn)?, Er flisene  
fleksible (mykfuger)? Aktørene er mange og det er mye 
som skal klaffe.

alternatiV
Gjennom mange år i V-teknikk (Veidekke) har jeg vært 
med på å planlegge, lære opp egne og underentre-
prenører samt å utføre gulvstøp. Ut i fra det har jeg lært 
at det er ikke alt som går etter intensjonene. 
Jeg har derfor kommet frem til en favorittløsning når 
det gjelder gulv (spesielt gulv på grunn), nemlig å slipe 
gulvene. 

SliPte gulV – Den PerFekte løSning 
Det er mange varianter av slipte gulv: Lettsliping (1-3mm) 
kun sandfraksjonen synes, Dypere sliping (3-6mm), litt 
av tilslaget kommer frem, HTC sliping (5-15mm), tilslaget 
kommer klart frem og gulvet blir polert.

Gå til www.htc-floorsystems.com og få en eureka-opplevelse!

GJESTESKRIBENTEN

naVn // ALF EGIL MATHISEn
Stilling // BETONGTEKNOLOG
FirMa // V-TEKNIKK (VEIDEKKE ASA)

teMa // SLIPTE GULV DEN PERFEKTE LØSNING

– Å hele tiden jobbe med forskning og produktutvikling 
er nødvendig da vi arbeider med ikke-statiske natur-
materialer. Men den viktigste grunnen til at vi driver med 
dette er fordi vi vil være i forkant og tilby kundene våre 
nye og alternative løsninger der det er hensiktsmessig, 
sier Skjæveland.
 
Eksemplene på at godt samarbeid mellom Sola Betong 
og kunder har ført til bedre løsninger og optimale resultater, 
er mange.
– Nye ideer er med på å drive faget og bransjen vår  

videre. Vi oppfordrer alle som har en god idé eller noen 
utfordringer de ønsker å løse, til å ta kontakt med oss. 
Vi liker utfordringer og stiller mer enn gjerne opp i forskn-
ings- eller utviklingsprosesser, sier Skjæveland. 

Oppskriften på et godt resultat er godt innebygget  
i bedriften:
– En tett og god dialog er alltid et godt utgangspunkt for 
å sikre topp resultat, og enten det er en stor eller liten 
utfordring det er snakk om.

Satser på 
forskning og 
produktutvikling
Sola Betong jobber kontinuerlig med forskning og produktutvikling, 
for å hele tiden være oppdatert og i forkant. 
– Vi er alltid interesserte i å være med på å løse nye utfordringer, sier 
administrerende direktør Trond Skjæveland.

T.v.: Terje Brueland Fra Oltedal Golvstøp beundrer det flotte gulvet han har lagt og slipt i lokalene til Årsvoll Maskin AS på Solastranden.
T.h.: Her har vi lagt ut en forsøksplate i betong der Strukturbetong AS tester ut forskjellige teknikker.

Konserthuset slik det vil fremstå. – Det finnes knapt lignende i Europa, sier daglig leder for Nytt Konserthus i Stavanger, Ole Hetland (over).
(Arkitekt: Medplan AS Arkitekter. Modell: Modellfabikken AS. Foto: Kim Müller.)
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8  //  BetongnYtt Sola Betongs egen 
betongkontrollør rune 
edland reiser videre. 
På sin vei møter han 
imponerende hårmanker, 
spettkastingsrekorder 
og en fars sønn.
TEKST: ELISABETH RONGVED  //  FOTO: JAN INGE HAGA 

rune 
on the 
road//  KAPITTEL 3

hoLd deg oPPdatert PÅ

Det sosiale nettverket twitter.com 
er ikke bare for datanerder, politikere 
og kommunikasjonsfolk. 
twitter er også et supert sted for 
deg som ønsker å holde deg 
oppdatert på hva som rører seg i 
din bransje, verden over. (eller i alle 
fall på de språkene du behersker!) 
en twitter-konto setter du enkelt og 
greit opp selv, og du kan da få til-
gang til små nyheter, informasjon 
om arrangementer, diskusjoner og 
meldinger fra en rekke aktører. noen 
interessante twitrere er blant annet:
Green Building News (Miljø-orientert, amerikansk bransjeblad): twitter.com/GreenBuildNewsI
Building News (Storbritannias ledende bransjeblad): twitter.com/BuildingNews
Bygg uten grenser: twitter.com/byggutengrenser
Byggeindustrien: twitter.com/Byggeindustrien
Building News (Storbritannias ledende bransjeblad): twitter.com/BuildingNews
Mur+Betong: twitter.com/murbetong
Arkitektnytt: twitter.com/Arkitektytt

Betong PÅ stUeveggen?
Hvis du er såpass glad i betong at du helst skulle 
omgitt deg med det innendørs også, vil kanskje 
Stavanger-fotografen Tom Hagas nye plakatserie være 
noe for deg. Dette er rett og slett en fototapet som etter 
sigende skal se helt ut som ekte vare. Du kan velge i 17 
forskjellige vegger, og ønsker du litt mer variasjon, kan 
du tapetsere resten av stua med teglsteinstapet … 
Søk på Betongvegg.no på Facebook for mer informasjon.
Arkitekt: Medplan AS Arkitekter. Modell: Modellfabikken AS. Foto: Kim Müller.

Entrepenørforeningen Bygg og Anlegg gir i mai 
ut den rikt illustrerte jubileumsboken Landet 
Bygges, i forbindelse med foreningens 100 
års-jubileum. Sjefredaktør i Byggeindustrien, 
Per Helge Pedersen har sett nærmere på den 
enorme utviklingen i byggenæringen de siste 
25 årene, skriver Bygg.no. 
Boken kan bestilles på bygg.no.

NY BOK

jUBiLeUMsBoken 
Landet Bygges

interesse for MiLjØ-hUs
Interessen for såkalte ”passivhus” er i vekst. Enova tilbyr nå 
startkurs i planlegging av passivhus. Boliger og yrkesbygg 
ved nybygging eller rehabilitering er tema.
Startkurset gir innføring i prinsippene for passivhus med 
utgangspunkt i ny Norsk Standard for passivhus og 
lavenergihus. Det blir vist konkrete eksempler, løsninger 
og erfaringer fra andre prosjekter. Startkursene holdes av 
Enovas rådgiverteam som har spisskompetanse på 
passivhus. Målgruppen for kurset er arkitekter, rådgivende 
ingeniører og tiltakshavere som planlegger et bygg med 
passivhusnivå.
Dagskursene holdes i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, 
Kristiansand og Tromsø. 
Se naring.enova.no for mer informasjon om datoer og påmelding.



– Der har vi sorpesnikkarane! Men hvor er Ingleif?
Rune Edland fører an på vei ned mot ei byggetomt  
i Sandnes. I umiddelbar nærhet rundt oss er det meste 
mur. Grunnmur, og tre arbeidskarer i aktiv konsentrasjon. 
Øreklokker, snekkerbelter. Et nytt hus er under oppføring 
i dette rolige nabolaget. Det er slutten på morgenen, en 
blek, tidlig vårdag. Ennå er klokka stilt inn på vintertid. Det 
skal vise seg å ha en betydning for fotografiene i denne 
saken. Men det vet vi ikke ennå. 
Rune vinker på en arbeidskar med gule øreklokker.  
Introduserer oss for det som viser seg å være Livard  
Hadland, den ene halvparten av forskalingsduoen Hadland  
og Oseland AS og en man trygt kan kalle for veteran. 
– Det er lenge siden vi hadde sølvbryllup i dette firmaet, 
humrer han. – Vi startet i 1981, og vi har vel vært kunde 
hos Sola Betong siden den gang, Rune? 
– Nei, dere kan ikke klage da!  

Det er en eneBolig på Austrått som står på agendaen 
denne morgenen. I tillegg til Hadland er Sveinung Ose-
land og Paul Kyllingstad i gang med arbeidet. Selv om  
firmaet har eksistert i nesten 30 år og hatt gode ordrebøker  
hele veien, har de fremdeles bare to ansatte. Resten leier 
de inn etter behov.
– Vi er ikke byråkratifolk vi, så vi vil helst unngå for mye 

papirarbeid. Selv kan jeg jo knapt slå på en pc, sier Livard 
Hadland med et smil. 
Så er vel heller ikke pc det redskapet som er det viktigste 
for å gjøre en god jobb som forskalingssnekkere. Til det er 
det andre kvaliteter som skal til, noe Hadland og Oseland 
innehar i bøtter og spann, skal vi tro ryktene.
– Snekkerne som kommer etter dere er jo alltid veldig 
fornøyde. De påstår at de knapt trenger å måle når det er 
dere som har vært der, påpeker Rune. Før han snur seg 
mot en bil som akkurat parkerer oppi veien. – Der har vi 
Ingleif! Han har ikke tatt skjegget ennå, har han det?

Det Virker uMiDDelBart som et litt rart spørsmål, 
men når Ingleif Oseland kommer anstigende i sin hårete 
prakt, skjønner vi hvorfor Rune var så opptatt av akkurat 
dét. Vi snakker her om en mann som lar hårmanke og 
skjegg gro fra vintertiden starter i oktober til klokka igjen 

stilles til sommertid om våren. I grunnen passer den litt 
ville stilen inn med det som fortelles om disse – friluftsfolk 
med et noe over gjennomsnittlig behov for fysisk aktivitet. 
For de fleste burde vel jobben selv være hardtrening nok. 
Men tydeligvis ikke for disse to. Forskalingssnekkerne 
fra Ålgård påstår de har tilbrakt mer tid sammen med 
hverandre enn med konene sine de siste 30 årene. Noe 
tid må de imidlertid ha brukt hjemme også, for ni unger 
har de fått alt i alt. Med en sånn flokk er det kanskje ikke 
rart disse to har hatt et litt større behov enn de fleste for  
å få ut litt damp på jobben.
–  Jeg har knapt sett maken til aktive karer. Finner de en 
pinne, er de nødt til å kaste litt på den før de kan jobbe  
videre. Er ikke du Ålgårdsmester i spettkast, Livard? 
flirer Rune. Så kommer anekdotene på løpende bånd. 
Om klosser med bly som ble lagt på glava og brukt til 
benkpress. 20 brødskiver som minimum til lunsj. Lokale 

–  jeg har knapt sett maken til aktive karer. 
Finner de en pinne, er de nødt til å kaste litt på 
den før de kan jobbe videre. RUNE EDLAND OM HADLAND OG OSELAND.
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spydkonkurranser på hjemgården til Rune, der firmaet har 
lager. 
– Men Rune var så liten at han ikke fikk være med!

De tar en PuSt, løfter blikket litt. 
– Det er flott utsikt herfra, kommer det etter en stund fra 
Livard
– Men de skulle hatt Edlandsvannet! parerer Ingleif.
– Og du vet, kremen av forskalingsfolk kommer jo fra 
Ålgård, er de skjønt enige om. Før en av dem tilføyer: 
– Men det må du ikke si til Jordbrekk!

ikke For Det. Tor Kåre Jordbrekk – som er nestemann 
som får visitt av betongkontrollør Rune – er nok absolutt 
kapabel til å motsette seg slik geografisk diskriminering. 
Dette er visstnok en mann som kan kunsten å gi beskjed, 
skal vi tro omtalen. Skjønt, han har vel sine preferanser 
selv. Sterke rykter skal ha det til at når han selv skal hyre 
folk, er det et kriterium at de kommer fra Tjelta.
– Og helst skal de ha spilt på Havdur IL,  sier Frode Jord-
brekk, sin fars sønn og om ikke født, så i høyeste grad 
oppvokst på en byggeplass.
Men en viss patriotisme er kanskje ikke av det onde,  
i alle fall har Jordbrekk Forskaling AS alene hatt opptil 
en fjerdedel av alle byggejobbene i Sola Kommune. Selv  

i det Finanskrisens År 2009 hadde selskapet ordrebøkene 
fulle. Det er unektelig et godt tegn. 

Denne Dagen møter vi far og sønn med medarbeidere 
på byggefeltet Skadberg Sør. Et felt som har fått mye 
oppmerksomhet på grunn av sin oppsiktsvekkende 
arkitektur og flotte beliggenhet. Prosjektet består av over 
100 boliger, og går over en årrekke. 
– Det er bare så synd at alt vi gjør bare forsvinner når alt 
står ferdig, sier Tor Kåre Jordbrekk et smil. 
Men et godt rykte forsvinner ikke. 
– Det skal være skikkelig, mener han. – Målet er alltid at 
ingen skal kunne klage etter utført jobb.  
– Du er jo en krevende kunde, det må vi vel kunne si. Du 
utfordrer oss ofte, og er ikke redd for å si fra hvis noe ikke 
er godt nok. Men du er et godt mål på når vi gjør en god 
jobb også. Og noen og enhver kunne lært av bestillings-
rutinene dine, påpeker Rune. 

Det er Vel en SannHet i det at folk som stiller høye 
krav til andre, også gjør det samme til seg selv. Tor Kåre 
Jordbrekk har vært en primus motor hjemme på Tjelta. 
Ikke bare i embedets medfør, men også som formann 
og trener i Havdur IL, og sterkt involvert i utbyggingen av 
klubbhus og binge.

– Det var jo derfor jeg måtte ta ungene med på jobb, ellers 
hadde jeg jo aldri fått sett dem! 

Det BegYnner å Bli MilDere. Selv om de fleste kan-
skje kan styre seg litt mer enn Frode Jordbrekk, som for 
lengst har kasta skjorta. Tydeligvis en varmblodig type. 
Rune Edland myser mot vårsola. 
– I fjor besøkte jeg en del kunder og hadde med hjem-
melaga rabarbrasuppe. Det er vel snart sesong for det 
igjen, sier han.
– Du var aldri hos oss! kommer det kontant fra Frode. 
– Oi. Da lover jeg å ta med ei gryte i sommer!

– jeg måtte jo ta ungene 
med på jobb, ellers hadde 
jeg aldri fått sett dem! 
TOR KÅRE JORDBREKK.
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Karakter og kvalitet kan beskrive forskalingssnekkerne i Hadland og Oseland AS. F.v.: Ingleif Oseland, Livard Hadland, Sveinung Oseland.Det er travle tider for Jordbrekk Forskaling AS. Tor Kåre Jordbrekk og hans folk holdt til og med koken under finanskrisen. – Det var ikke tilfeldig, mener Rune Edland i Sola Betong (andre bilde fra venstre. 
Frode Jordbrekk og Tor Kåre Jordbrekk til høyre.)



De ansatte brenner for betong 
og er i aller høyeste grad en 
helstøpt gjeng. 
Dette var utgangspunktet da 
Sola Betong var på jakt etter å 
sette en form på identiteten sin. 
De ville bruke de ansattes 
ansikt utad. Slik var veien til 
ideen om å lage faktiske 
avstøpninger av samtlige ansatte 
– i betong naturligvis – ganske 
kort. Her er støpehistorien til 
den helstøpte gjengen hos 
Sola Betong.

     
        

12  //  rePortaSje

TEKST: INGE KVIVIK  //  FOTO: JAN INGE HAGA
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BetongManikyr: 
Så var det det ærefulle 
oppdrag å avstøpe 
Roffis lyse morgen-
ansikt. Ett spann 
betong rett fra bilen 
vil gjøre nytten. 

hodeforM i fokUs: rolli blir anrettet på en 
spesialbygd seng og omhyggelig pakket inn i 
plast. Deretter får han en firkantet treplate med 
hodeform i midten dandert over ansikt, og alle 
uønskede gliper rundt hals og hode sirlig tettet 
med plastelina. 

tiL avstØPning: Rolf Terje Husebø 
(Rolli) stiller klar til støp. Å gni søvnen 
ut av øynene er i dag viktigere enn 
normalt.

Lide for kUnsten: Rolli får bomull 
i ørene, sugerør i nesen, babyolje i 
ansiktet og vaselin over hårfestet. Så er 
det tid for Alginatmaske.

>>

BetongManikyr: 
Mens Rolli blir smurt 
inn i den kalde rosa, 
mintluktende 
Alginaten, er det 
viktig at han legger 
ansiktet i de foldene 
han vil foreviges i, og 
holder dem – selv om 
han klør på nesen.
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– Med to blandeverk kan vi alltid levere, også dersom noe 
uforutsett skulle skje. Vi er også mer sentralt plassert i 
forhold til byggeaktiviteten i området, forteller driftssjef Dag 
Bjørnevoll i Sola Betong.

egeneid BiLPark
Det er en imponerende effektivitet som foregår hos selska-
pet i Tananger. 
Sola Betongs egeneide bilpark kan alene frakte 175  
kubikkmeter på veiene til enhver tid, og ved behov øke  
ytterligere ved hjelp av innleide kjøretøy. Og om produk-
sjonen ikke alltid foregår for fullt, er det ikke lite betong-
masse som Sola Betong leverer fra seg på årsbasis.
– I år er vi på et mer normalt produksjonsnivå, men i løpet 
av toppåret 2007 leverte vi 150 000 kubikkmeter betong 
til kundene våre, eller nesten 1000 tonn om dagen, sier 
Bjørnevoll.

aLLtid roM for Mer
Sola Betong håndterer til enhver tid både store og om-
fattende byggeprosjekter og mindre enkeltleveranser av 
betong.
– Den store kapasiteten vi har sikrer at kundene blir ivare-
tatt på beste måte. Men det er alltid kapasitet til mer, sier 
Bjørnevoll.
– Vi har to verk som begge er i full drift. Får vi svært omfat-
tende jobber har vi mulighet til å la begge anleggene gå  
i time etter time. Døgndrift er i perioder vanlig kost for oss, 
som da vi støpte Lyses gasstank i Risavika, sier Bjørnevoll. 
Han forteller videre at produksjonen har vært oppe i over 
1300 kubikkmeter på en dag, og at de har kjørt ut 118 
kubikkmeter på en time fra det nyeste blandeverket i Risa-
vika.

Sola Betong har også installert nye fyrkjeler som går på 
gass, og som varmer opp vann og tilslag. 
– Dette gir en betydelig gevinst for miljø i forhold til tradis-
jonell oljefyring. Det at vi har to produksjonsanlegg som 
begge er plassert sentralt i forhold til byggeaktiviteten  
i regionen, gir også en miljøgevinst, påpeker han. 

Størst kapasitet 
i regionen
De kan produsere opptil 210 kubikkmeter betong i timen, 
og har størst leveringskapasitet i regionen. Slikt blir det fordeler av.

inngiPset: Så legges gipsen på. Nå har vi nesten størknet en fortsatt 
positiv Rolli i en negativ form. Hele prosessen tar rundt 20 minutter. Når 
formen er størknet, reiser Rolli seg opp slik at formen går av.

<<

< Sola Betongs egeneide bilpark består av 16  automiksere, 2 vognsett bil og 

tilhenger, 1 semitralle, 6 pumpemiksere og 2 store betongpumpebiler. Selskapet 

har også mulighet for å leie inn ekstra kjøretøy. Den store bilparken sammen 

med to produksjonsanlegg, gjør Sola Betong til den leverandøren med størst 

kapasitet i regionen. 

et stØrknet 
sMiL: nå må rolli 
belage seg på å ligge 
og lure i rundt 10 
minutter, samt prøve 
å ignorere at han enda 
klør på nesen. Det 
er her Roffis uttrykk 
fanges. Tommel opp 
– greit, tommel ned – 
ikke greit. 

roLLi stØPes:
Nå legges hele formen 
i sand. Treplater festes 
rundt kantene som 
forskaling og smøres 
inn med linolje. Så 
armeres innsiden, før 
Rolli fylles med 
betong og blir lagt 
ved siden av Willy.

heLstØPt: 
Rolli med Rolli. 

den heLstØPte 
gjengen:
10 av de ansatte  
er støpt og resten 
skal inn fort-
løpende, slik at 
alle er klar til 
vernissasje 30. april.

fortsetteLse 
fØLger PÅ 
vernissasje,
fredag 30. aPriL, 
PÅ skUr 2.



VitS

Svein våkner opp  hjemme med en utro-
lig bakrus. Han tvinger seg selv til å åpne 
øynene og det første han ser er et par ibux 
og et glass vann på nattbordet. 
Han setter seg opp på sengen og ser 
dressen og skjorta hengt pent opp, rent 
og nystrøkent. Svein ser seg rundt i rommet 
og ser at det er helt perfekt orden, rent og 
ryddig. Så viser det seg at hele huset er
det samme. Han tar ibuxene og legger merke 
til en lapp på stuebordet:
“kjæreste, frokosten står på kjøkkenet, jeg 
gikk ut tidlig for å handle. jeg elsker deg!”

Han går ut på kjøkkenet og ganske riktig  
finner han varm frokost og avisen der. 
Hans sønn sitter ved bordet og spiser  
frokost, så Svein spør: Sønn, hva skjedde 
egentlig i går kveld?

Sønnen svarer: jo, du kom hjem etter 
klokken 03:00, fullstendig dritings.
Du tråkket på katta. Veltet stuebordet, knuste 
krystallvasen til bestemor, spydde i hallen 
og gav deg selv et blått øye da du gikk på 
kjøkkendøra.

Forvirret spør Svein; hvorfor er alt i orden 
og så rent og dessuten ferdig frokost som 
venter på meg?

Da mamma slepte deg inn på soverommet, 
og forsøkte å ta av deg buksene skrek du: 
«nei, la meg være i fred, jeg er gift!»......

PauSe  //  17

Kaffipausen

Møt vår nye pumi-sjåfør!
terje osaland begynte 
som pumisjåfør 01.04.10. 
terje har gjort en fantas-
tisk jobb som ekstrasjåfør 
hos oss og har virkelig 
fortjent å bli fast ansatt.

– når du har fem minutter.

Brennheit
nyhet

HVor lenge Har Du Vært anSatt i Sola Betong og triVeS Du?
Jeg har vært ansatt i Sola Betong  over 10 år og trives veldig bra. Kommer rundt til mange forskjellige folk, så 
dette er en kjekk og sosial jobb. Det eneste som er litt dumt er at jeg aldri vet når jeg kommer meg hjem.
HVa er Dine arBeiDSoPPgaVer?
Jeg har en stor arbeidsoppgave, jeg er pumisjåfør og så er jeg vergen til Terje Helland.
HVilket kjøretøY kjører Du?
Jeg kjører en Mercedes, gammel og god såkalt Pumpemixer (pumi).
kan Det Bli kjeDelig?
En og annen gang, ikke så ofte. Ingen dager er like, så derfor blir jeg rik på erfaring og opplevelser.
HVa Var Det SoM gjorDe at Du Valgte å BegYnne i Sola Betong?
Det sto en annonse i Stavanger Aftenblad hvor Sola Betong søkte etter pumpesjåfør, og da var det bare å levere en 
søknad. Jeg hadde hørt av andre at dette var en kjekk arbeidsplass og en interessant og utfordrende jobb.
HVilke FritiDSintereSSer Har Du?
I og med at jeg har litt uforutsigbar arbeidstid, så har jeg ikke tid til så mange interesser, men jeg er veldig 
bevist på å holde kroppen min i form, så det blir en del jogging på fritiden og så sykler jeg til og fra jobb så sant 
det er mulig. Reiser litt rundt i verden og springer maraton minst en gang i året. Jeg liker også 
motorsykler, helst fra USA.
HVor er DrøMMeFeriePlaSSen?
Det er Miami, Daytona, USA.
HVilken FilM Så Du SiSt, Vil Du anBeFale Den til anDre?
2012, det var en film med masse effekter, men veldig tynn handling, grei nok.
HVilken Bok leSte Du SiSt, kan Du anBeFale Denne?
Det var Koranen, nei bøker leser jeg aldri, ser heller en god film.

ANSATTPROFILEN

navn // JOHN OLAV BARSTAD (BASSEN)
aLder // 42 År
siviLstatUs // GIFT MED HILDE, HAr 
SØNNEN MARTIN (11)
Bosted // SAnDnES



– Når du har sittet med rørepinnen så lenge som meg, så 
blir ting utslitt, vet du. 
Magne viser med en betegnende armbevegelse at det er 
giring han sikter til. Han kommer rett fra kiropraktoren og 
tar seg til skuldra i den autentiske kantina for betong- 
kjørerne på Sola Betong. 
– Er det en bil der ute, høres en elektronisk stemme fra en 
høyttalertingest på veggen. 
– Ja, svarer en luring med en avis. 
– Var det Lars, det? 
– Ja, svarer han med avisen. 
– Ja, da loffer du ut nå, sier høyttaleren. 
– Okay, sier Lars. 
Magne har jobbet i betong i 40 år. Han begynte bare 22 år 
gammel, men var aldri helt fersk i faget; Han hadde mye 
omgang med bruksmaskiner i oppveksten. 
– Jeg begynte i 1970 og kjørte for Stavanger Cement- 
varefabrikk i 15 år. Så satt jeg på blandeverket i tolv år, før 
jeg igjen begynte å kjøre. 
Slik hadde det seg at når han kom ut og møtte gamle 
bekjente på byggeplassene igjen, kunne han forklare dem 
at han hadde sittet inne i 12 år. Det er slike historier som 

gjør at dagene flyr av sted. Mye har forandret seg siden 
Magne begynte. Med nydelig innlevelse i form av opp-
blåste kinn og tydelige krafttak forklarer Magne at rattene 
var en helt annen historie den gang da. 
– Du fikk jo noen sånne muskler, vet du. 
Om utstyret er i konstant endring finnes det allikevel en 
del ting som forblir de samme. Den besværlige hvite  
vinteren, med blytunge kjettinger, frossen bil og snøfokk 
mellom hendene. De tidlige morgenene, byggeplasser 
under rødlige soloppganger, pauser over rykende kaffe 
og å aldri helt vite når man kommer i hus om kvelden. 
Og så kameratskapet. Folkene på byggeplassen. Magne 
tror nok at når han en gang slutter å kjøre betong, er det 
kollegene han kommer til å savne mest. 
– Du er jo ikke på ett sted så lenge uten å trives. De gan- 
gene det knirker glemmes fort, sier han med tankefull- 
heten til gamle minner. 
Magne har sett betongselskap komme og gå, noen mer 
helstøpt enn andre. 
– Landsdekkende konsern var fryktelig tungrodde. Tiden 
min her i Sola Betong har vært den beste. Samholdet her 
står det respekt av. I dag kan du snakke like godt med 

øverste myndighet, som laveste. Det er alltid rom for å 
ytre sine meninger. 
Magne legger ikke skjul på at han gleder seg til å være  
bestefar for barnebarn på deltid og å få tid til å gjøre alt 
det han burde få gjort, men han er nok enda litt skeptisk 
til å gi helt slipp på betongbilen. Magne har i alle tilfeller 
ingen intensjoner om å flytte inn i sofakroken, når han en 
gang finner ut at det er på tide å legge betongen på hylla. 
Mang et prosjekt ligger i startgropa. Da skal hammer, sag 
og malerkost fram. Dette er nok også noe som er forventet 
fra heimevernet sin side, innrømmer han. 
Magne har aldri vært særlig flink til å hjelpe til hjemme, 
ifølge han selv, men her er det visstnok forandring å spore 
til det bedre. Gode forsetter er lagt og gryter er sågar 
kommet på komfyren. 
– Jeg er utrolig lite kreativ når det gjelder å stelle til, og 
gjøre det koselig for andre. De kan spørre om jeg ikke 
kjøpte noe godt til kaffen, og da er mitt eneste forsvar at 
”det sto jo ikke på lappen.” Men jeg er heldig; de er greie 
der hjemme og oppmuntrer meg, og jeg har begynt å ta 
litt tak. Det er nesten sånn at jeg er imponert over meg 
selv, flirer han. 

18  //  ProFilen   

gode tider og 
gode forsetter

Sjåfør Magne Husebø har 40 pr bak seg i betongbransjen. Nå tenker han på fremtiden. 

– Jeg er en stut på kos, sier Magne Husebø. Står det ikke på handlelappen, så kommer han ikke 
hjem med det. Nå er det allikevel kanskje snart tid for forbedring på hjemmefronten; etter 40 år 
i betong begynner Magne å tenke på når han skal parkere betongbilen. TEKST: INGE KVIVIK  //  FOTO: JAN INGE HAGA

Brennhett 
tema– Du fikk jo noen sånne muskler.

MAGNE HUSEBØ
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