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I BR Industrier ligger sjøen aldri stille. Etter å ha vært i permisjon, var det på nytt tid for 
å ta fatt på en ny konsernavis. Jeg lister opp bedriftene, og blir oppdatert på hva som 
har skjedd siden sist. Jammen skjer det mye forskjellig i dette konsernet. Sjefen selv, er 
mer enn noen gang, opptatt av at vi er et markedsdifferensiert konsern, med mange 
ben å stå på. Gjennom den siste stormen som har herjet i oljeindustrien, har akkurat 
dette vært det som har holdt BR Industrier stødige. Landbruket vokser solid med 
dype røtter hos trofaste bønder, og satsingen på energi har fanget interessen til det 
norske folk. Det blåser alltid litt hos oss, fra den ene eller andre siden. Men jeg ser en 
sammensveiset ledelse og en fjellstødig konsernsjef som er blitt over gjennomsnittet 
hardhudet. Vi gir oss aldr!

I denne utgaven av BRI Info får dere bli litt bedre kjent med noen trofaste gamle 
krigere fra produksjonen, dere får høre om et nytt selskap med en fartstid på over 
100 år, Stavanger Steel som har satt en fot i Sverige, Green Cap Solutions som endelig 
får realisert teknologien sin, Norsk Overflateteknikk som er i ferd med å etablere seg i 
hver bygd på Jæren, nye spennende jobber og mye mer.

Jeg håper du som leser vil få en enda bedre forståelse for hvem vi er, hvor vi kommer 
fra og ikke minst hvor viktige hver enkelt er for å få dette samfunnet til å gå rundt. 

Ønsker alle en god vår, og god lesning.

Annelin Rygg Ersland
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Fordi det er

 grensesprengende
Jordnær 

Fordi vi kjenner våre røtter, 
og tror på det folkelige

Overraskende 
Fordi det inspirerer 

til nye tanker

Gode ansatte, samarbeidspartnere og kunder. Nå er det faktisk over 1 år siden den siste 
konsernavisen kom ut. Mye har skjedd siden den tid. Jeg er både undrende og takknemlig for at 
vi får bo i et godt land som Norge. Og for oss som ønsker å drive for oss selv, er Norge et unikt 
utgangspunkt. Konsernavisen vår er fra mitt ståsted et fantastisk forum og en viktig arena for 
våre bedrifter til å vise hvem de er. Da smerter det meg at redaktøren i noen tilfeller ikke har fått 
drahjelp til å utnytte avisa sitt fulle potensial for bedriftene. Til neste utgave skal bedriftslederene 
stå klar med åpne armer og en hau med input.

Årene har gått, i mai blir jeg 56 år og har da drevet for meg selv siden jeg var 22 år. En ting 
som både begeistrer, undrer og frustrerer meg, er folk. Folk skaper bedrifter og arbeidsplasser, 
folk skaper vekst, kommer på nye ideér, det er folk som skaper fred, begeistring, tilhørighet og 
bedriftskultur. Men folk skaper også krig, ødelegger bedrifter, skaper dårlige relasjoner. Vi er 
mennesker på godt og vondt. I hver enkelt av oss, både voksne og ungdom, har vi en kraft og 
en enorm energikilde til å skape et godt liv, både for oss selv, vår egen familie og for bygda eller 
byen vi bor i, eller hele landet om en tenker stort. Jeg ser helt klart at det er altfor lite fokus på 
å stimulere potensialet og drømmene som vokser i oss. Dette burde en begynt å ta tak i allerede 

på skolen der en tok elevene ut av klasserommet, ut i næringslivet, gav de innspill og ideer om hvordan verden er utenfor 
skolen og hva de faktisk kan få til. For egen del begynte jeg for alvor å drømme og filosofere om hva jeg skulle bruke livet 
mitt på da jeg var 13 år og bodde på Viste. Dette er en stor greie!

Når jeg ser på BRI fra et fugleperspektiv ser jeg et konsern som valgte å selge ut OneCo. Det var en tung beslutning, fordi vi har 
blitt glade i både folkene og selskapet og har fortsatt enorm tro på både energi og fornybar energi. Men vi valgte å selge ut for å 
fokusere på øvrige bedrifter, og for å kunne ta imot de betydelige økonomiske ressursene som da ble frigjort. Vi har lært mye, 
og resultatet av dette salget, er at BRI finansielt sett har blitt et selskap som nå har en enorm investeringskapasitet. Det begeistrer 
meg! Nå skal bankene stå i kø, så er det vi i konsernledelsen som skal sortere køen.

Videre på energisiden så vil BRI både utvikle arbeidsplasser innen fornybar energi 
og vi vil investere betydelig i fortsettelsen. Energiproduksjon kommer til å bli et 
forholdsvis stort område i BRI-konsernet. Det vil trigge internproduksjon og skape 
mye forretning for oss. Nå er det snart vår, gresset har såvidt begynt å vokse. BRI 
tjente gode penger i fjor på driften. Alle selskapene våre er nå på offensiven. Når jeg 
ser videre inn i 2019, har ting aldri sett bedre ut enn akkurat nå. I BRI-konsernet 
er det  i dag ca. 800 arbeidsplasser. Dette tallet skal fort øke til 1000, og vi kommer 
til å ekspandere ganske kraftig de neste årene også. På side 12 kan dere lese mer om 
en sak jeg syns er spesielt tøff! Et nytt stjernelag er etablert sammen med BRI, IKM 
og Maskinering & Sveiseservice på Haaland. 

Sol, vann, mat, vind, industri og olje, er livsgrunnlaget på ulikt vis for oss 
i BR Industrier. Vi trenger alt dette for å leve, kunne dyrke mat, skape energi og 
arbeidsplasser. Ulikheter er her viktige, på lik linje som ulikheter i oss mennesker 
er viktige. I sammen er vi i BRI-konsernet et vinnerlag! Jeg vil takke alle gode 
ansatte for at dere fortsatt vil jobbe i bedriftene våre og være med oss på laget. 
Jeg ønsker dere alt godt! På hvert vårt vis, skal vi sammen fortsette å skape gode 
historier for bygd og land. Ønsker dere en fantastisk vår!

Konsernsjef i BRI, Bjørn Rygg

VI ER ET LAG!
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Norsk Overflate Teknikk AS (NOT) består i 
dag av 7 bedrifter som har lokasjoner på Sandnes, 
Kvål, Bryne, Varhaug, Vigrestad og i Larvik. NOT AS 
ble startet i 2002 av Geir Ove Salte og Per Morten 
Ikdahl. I 2007 ble NOT en del av BRI konsernet.

Leder: Geir Ove Salte
Ansatte: 133

forteller det. – Det var jo egentlig ikke så bra 
å skulke skolen på denne måten, men det 
gikk jo fint til slutt. Men, du sa fjorten år og 
motorsykkel?  
– Ja, du vet... Ordene erstattes av det kjente 
lure smilet. Ikke mer å si om den saken. 
Internt i BRI konsernet blir Geir Ove omtalt 
som Mister Zink. Antall år i bransjen, og 
den uendelige kunnskapen om teknikker, 
kjemikalier og prosesser gir vel rom for en slik 
tittel. Geir Ove kan sine saker.

Gjennom årenes løp har det skjedd mye i NOT. 
Nå kan de stort sett tilby overflatebehandling 
til alle typer overflater i stål. Oppsummert så 
skal de i grunnen være klar til å ta imot det 
som måtte komme av oppdrag. 

En kan jo lure på hva som er hemmeligheten bak 
denne historien. Konsernsjefen har ikke et kort svar 
på dette. – En må være profesjonell, levere kvalitet 
innen avtalt tid, hele tiden være oppdaterte på 
dagens standarder og evne å møte kundens behov. 
Vi har en ledelse som har veldig god kompetanse 
og lang erfaring. Men, det viktigste er selvfølgelig 
alle de ansatte som jobber beinhardt hver dag. Vi 
har en solid, flink gjeng som gjør en kjempejobb. 
Og så liker jeg å skryte av at vi har et ekstremt lavt 
sykefravær, sier Geir Ove fornøyd. Det tenker vi må 
være en god bekreftelse på et sunt arbeidsmiljø.

Geir Ove begynte å jobbe innen overflatebe-
handlingsbransjen allerede som fjortenåring. Rett 
som det var så svingte han heller motorsykkelen 
ned til jobb enn opp på skolen. Han flirer når han 

For 11 år siden ble Norsk Overflate 
Teknikk AS (NOT) en del av BR Industrier 
konsernet. Men reisen begynte ikke der. 

Begynnelsen på eventyret startet allerede 
i 2002 da Geir Ove Salte og Per Morten 
Ikdahl startet Lode Lakkering AS. Siden 
den gang har veksten vært formidabel. 

Vi snakker hopp på rundt 10 millioner 
per år. I 2018 var budsjettet for det samla 

konsernet på 180 millioner.

 
F.v: Ny pulverlakkeringsautomat på  
NOT Pulverlakk på Kvål. 

T.h: Opphengsstasjon på  
NOT Pulverlakk Haaland.

Leif John Bø og Morten Salte
i full sving med sinkgryta
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NOT bedriftene består i dag av 133 ansatte, hvor mange av dem har vært med i mange 
år. En av de virkelig stayerene er Morten Salte. Han kom til NOT, eller Reime Prosess 
som det den gang het, allerede som 16 åring. Nå er Morten 56 år. Morten har vært lojal 
mot bedriften og arbeidsplassen sin, til tross for at det har vært endringer i både navn 
og eierskap. Det var også her Geir Ove Salte begynte å jobbe som ung gutt. I dag er 
dette NOT Varmforsinking AS.

Geir Ove Salte omtaler 
Morten som er en solid 
mann, lojal som få med 
god arbeidsmoral. Han sier 
han er effektiv og ærekjær i 
jobben sin, og har stort sett 
jobbet med diegelen og sink. 
Etter så mange år, vil en 
nok kunne kalle Morten for 
sinkgryte-eksperten. 

Dette er en ekstra 
oppmerksomhet til Morten, men også til alle dere som jobber i BRI konsernet. Vi har 
nesten 800 ansatte i dag, og hver og en av dere er viktige, enormt viktige! Uten dere 
hadde det ikke vært noe BRI, ikke noe å melde om. Så - tusen takk til alle våre ansatte 
og kolleger for innsatsen dere gjør hver eneste dag!

Utvidet kapasitet på Pulverlakkering
IKM Haaland på Vigrestad har hatt et eget 
pulverlakkeringsanlegg, men etter år med økonomiske 
utfordringer fant de ut at de ville forenkle produksjonen, 
og dermed selge ut pulverlakkeringen. Etter mange 
samtaler mellom NOT og IKM, ble det avgjort at NOT i 
august 2018, skulle overta pulverlakkeringsverkstedet på 
Haaland. Anlegget fikk navnet NOT Pulverlakk Haaland, 
og er nå i full drift. De ansatte som jobbet her under IKM, 
ble med NOT videre.

Daglig leder i NOT Pulverlakk, Ivar Salte, sier det var viktig 
å bygge videre på de erfaringer de ansatte hadde, og var 
veldig glad for at de ville bli med NOT videre. 

IKM Haaland vil nok fortsatt være den største kunden til 
Pulverlakk på Vigrestad fremover, og en ser helt klar store 
fordeler med å faktisk være i samme bygg som sin største 
kunde.

Hver sin spesialitet under samme prinsipp
– Pulverlakkeringsanlegg kan ha sine begrensninger, da 
størrelsen på enheten som skal gjennom er begrenset. NOT 
Pulverlakk har anlegg på 2 andre lokasjoner. Larvik er bygd 
for store, tunge enheter, anlegget på Kvål kan ta veldig 
lange enheter, og nå på Haaland kan en ta spesielt høye 
enheter også. Så NOT Pulverlakk totaltsett, har med denne 
overtakelsen blitt enda mer fleksible, sier Ivar.

Som 16 åring møtte han Sinkgryta for første gang. 
Nå har de kjent hverandre i 40 år.

Kai Bøckman, 
Drifsleder i NOT Industrimaling AS, Sandnes havn

Ivar Salte, 
Driftsleder, NOT Pulverlakk AS

Morten Salte, sinkgryte-eksperten

Tom Jarle Ueland, 
Driftsleder NOT Industrimaling AS, Bryne

Martin Salte, 
Driftsleder, NOT Overflatebehandling AS

Geir Ove Salte, Direktør, 
Norsk Overflate Teknikk AS

Per T. Høyland, 
Driftsleder i NOT Prosess AS

Svein Morten Kristiansen, 
Driftsleder i NOT Sinterco Pulverlakk AS

Lokasjoner i NOT:
Sandnes havn: 
NOT Industrimaling

Bryne, Vardheia: 
NOT Industrimaling 

Sandnes, Kvål: 
NOT Pulverlakk

Vigrestad:
NOT Pulverlakk Haaland

Bryne, Håland: 
NOT Overflatebehandling

Bryne, Vardheia:  
NOT Prosess

Nærbø: 
NOT Varmforsinking

Nærbø:
NOT Industrimaling

Larvik:
NOT Sinterco Pulverlakk

Stian Sviland, 
Driftsleder NOT Industrimaling AS, Nærbø

I disse våryre tider, produseres det lass på lass med utemøbler i fabrikken på Haaland på Vigrestad. Mye for Sundays. På bildene ser en ferdig lakkerte produkter i 
årets farger, pakket og klart til kunden.
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På Dale er det i dag 45 
boenheter. Alle er utleid. 
Ca. 100 mennesker 
lever livet sitt her ute. 
Dale er et område for 
folket. Beboende folk, og 
tilreisende folk.  
Her skal kreativiteten 
få blomstre!

UTVIKLING

HVOR MULIGHETER GROR
Mange har nok en oppfatning av at Dale er nedlagt, et 
dødt område med mange vonde historier. Saken i dag er 
i grunnen en helt annen. Nei, det er ikke asylmottak på 
Dale, det er ingen galehus lengre. Dale er et fantastisk 
naturområde, en perle i Sandnes, som også er hjemmet for 
mange familier. Dale er fullt av liv, og mer skal det bli.

Lokale skatter
I gamle Kolonien, har det i år blitt startet opp ny kafédrift. 
Den driftes av Erik Rothaupt og Christin Wilde som nå 
har bodd på Dale i 5 år. Her bakes kaker, lapper stekes og 
kaffe kokes. I et av rommene i kafebygget finner en også en 
liten butikk, hvor lokalt håndarbeid og kunst er til salgs for 
besøkende. I andre etasje er det også mer og mer aktivitet, 
som stikkekafe, kurs i forsjellige sjangre og samlinger.

Hver mandag i sommerhalvåret, samles ca 30 biler til 
amcar-treff. Paraden av biler i seg selv er en opplevelse og 
få med seg. For anledningen har det disse mandagene blitt 
servert pølser i kafeen, som hør og bør til en slik samling.

I anledning Halloween ble fasilitetene på Dale brukt til 
å lage skumle løyper både innendørs, og ute i skogen. I 
samarbeid med kafeen, samlet disse arrangementene i 
overkant av 500 adrenalinfylte mennesker. Mannen bak 
knallsuksessen heter Morten Resnes.

For å holde deg oppdatert om  
hva som skjer, sjekk ut:

         Herlige Dale

Amcartreff på fotballbanen bak Kolonien

Erik og Christin forbereder Halloween-kaker i kaféen

For meg er det veldig kjekt å besøke bedriftene og se 
at det er så mye godt humør og pågangsmot. Selv i de 
selskapene som har vært rammet av tøffe nedgangstider 
og nedbemanninger, erfarer jeg at det er trøkk og god fart 
igjen. Dette sammen med at flere selskaper nå ansetter 
igjen, gleder meg veldig. Det å skape arbeidsplasser er en 
av hoveddriverene våre i BRI.

Hos oss i BRI Management har vi fått 2 nye ansatte. 
Cesilie Skjervik er konsern controller. Hun har et 
overordnet fokus, får fart på implementering av nye 
system og skal ha fokus på rapportering. Ole Tom 
Guse er ansatt som daglig leder i Dale Utvikling, og 
administrasjonssjef i BRI Management. 
 
Del kunnskap – skap muligheter
Et godt arbeidsmiljø er etter min mening en av de 
viktigste bidragsyterne til suksess. Alle, både ledere og 
ansatte kan være med på å skape et godt arbeidsmiljø. 
Bidrar alle med humør, romslighet og oppmuntrer 
hverandre til å dele kunnskap og å ta eget ansvar – er vi 
med og driver selskapene fremover. Hos oss i BRI skal det 
være slik at en lærling kan ta direkte kontakt med daglig 
leder uten at dette kjennes unaturlig. Godt arbeidsmiljø 
gir bedre verdiskapning – både leveransedyktighet og 
kvalitet øker, som igjen gir økt konkurransekraft.

 Ditt bidrag er viktig – ta initiativ
Ansatte som trives og identifiserer seg med virksomheten 
de arbeider i og som får anledning til å utnytte og utvikle 
sine faglige og personlige ressurser, er bedre rustet til å 
skape verdier. Dette resulterer også ofte i mer tilfredse 
kunder og leverandører. Evnen til å snu seg fort rundt 
og være raskt operative uten byråkrati og tungvinte 
beslutningsveier, er et viktig konkurransefortrinn. Der 
både ser og hører jeg at vi i BRI leverer.
 
Vær inkluderende
Trivsel på arbeidsplassen forebygger fravær. Det skal være 
kjekt å gå på jobb. Alle trenger å bli sett og verdsatt for å 
trives på jobb. Ikke aksepter 
mobbing eller utfrysing, og 
snakk pent om hverandre. 
Den gode fellesskapsfølelsen 
er viktig for å skape et godt 
arbeidsmiljø. Lytt til andre og 
vis interesse for hva kollegene 
dine jobber med. Da tror jeg 
vi kan få til ekstremt mye i 
sammen!

BRI konsernet har vi dag ca 800 personer i arbeid. Takk til dere ansatte for den innsatsen dere 
gjør på arbeidsplassene deres. Flere av selskapene i BRI har arbeidstakere som har vært ansatt 
hos oss stort sett hele sitt arbeidsliv. Dere er viktige våpendragere for selskapene våre, både når 
det gjelder kunnskap og stayer-evne.

Daglig leder i BRI Management, 
Karianne Stene Bjelland

DU ER VIKTIG!
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GO GANG HEISEKRAN I TRANSPORTEN
Rekord Transport er solide som alltid, med det samme 
gode humøret og løsningsevne. 

Kontakt Kai Taksdal på mob: 406 45 290 om du  
har behov for transport og vil det skal bli 
gjort på skikkelig vis.

Leverer fra Forsand til Nord Norge. Det at vi har 
en egen betongfabrikk i konsernet syns vi er ganske jevt. 
Guttene står på og prodoserer, og har nå levert elementer 
til et fjos helt opp til Evenes i Nord Norge. Rekord Transport 
fraktet elementene opp.

På bildet over ser en sorte elementer i frilagt singel som er 
et nytt satsningsområde for fabrikken. Dette vil de gjøre 
mer av i tiden som kommer, og ser en økende etterspørsel.

Betongfabrikken hadde 4 fagprøver i 2018. Alle bestod. 
Totalt har de hatt 9 fagprøver i Forsand Betong. Når Steffen 
(foran på bildet) tar fagbrevet til sommeren blir han den 
tiende på 7,5 år.

Å lage utsparinger med figurer har blitt en spesialitet for 

fabrikken. Bildet oppe til høyre viser en fin detalj på et 
maskinhus levert til jæren. 

Over sjø og land
En liten bedrift som Forsand Betong, full av ansatte med 
vilje og pågangsmot, kan fort snu seg rundt for å møte 
kundens behov. Hovedproduksjonen er element, men den 
siste tiden har de også gjort andre oppdrag. Bildet over 
viser moringslodd produsert for Maritex Marine. 1600kg 
og 60kg lodd blir lastet fra kaien og rett på båt med 
hjullasteren. De har også levert elementer til  
bolighus i Sandeid og lagd elementer 
til trapperom og heissjakt på Bømlo. 
Dette er et helt nye produkter for 
fabrikken. 

NÅ ER DET FULL SVING I 
LANDBRUKSPARKEN
I 2019 skal Hedmarksparken stå klar. Området er 
det gamle Norsvinanlegget på Hedmarken. Nå er 
byggingen i full gang. Dette skal bli et aldri så lite 
landbrukseldorado med mange spennende aktører 
samlet på samme lokasjon. Vi gleder oss til å se 
hvordan dette blir i neste BRI Info som kommer 
ut høsten 2019. Elementene som heises på plass i 
desse dager, er produsert på Forsand av Forsand 
Betong. 

Eivind Frafjord Olsen 
viser frem et element til 
en IPI packer

Eivind og Svein Harald BRI Well Services (BRIWS) har i hele 2018 
jobbet med å omstrukturer kjerneområdet fra å 
kun tilby Utleie av Junk Trapper og X-Overs til å 
bli en fullverdig leverandør av Wellbore Cleaning 
Equipment.

BRIWS har som mål for 2019 å tilby fullt sortiment 
av Tru Tubing Nedi hulls utstyr, ifm med dette har 
vi fått eksklusivt agentur for «LIMAR» Coil Tubing 
Nedihullsutstyr for Norge og Danmark.
 
Bedriften har også sikret seg eksklusive 
avtaler med flere utenlandske selskaper 
som utelukkende tilbyr spesialutstyr som vil 
effektivisere dagens metoder og på den måten 
være kostnadsbesparende for sluttbrukeren.

BRIWS ser også inn på «Radial Jetting» som er 
en ny metode å utvinne mer Olje/Gass fra eldre 
felt/brønner. Her har de tilknyttet seg en solid 
leverandør som vil satse på det norske markedet, 
og er i dialog med ConocoPhillips for å se på 
muligheter for en test brønn. BRIWS Midle East 
er under etablering og vi har allerede fått stor 
interesse for våre produkter og konsepter fra 
blant annet Saudi Aramco i Saudi Arabia.
 
I skrivende stund har de en Trial Job direkte for 
Saudi Aramco ifm. Wellbore Clean Out Produkter. 
Går dette etter forventningene kan de få en 
direkteavtale innenfor en  
6 måneders periode.

Fra venstre: 
Asle Haugland, 
Morten Melby, 
Steffen Bjørheim og 
Petter Hagen Larsen.
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I vinter har det vært stor aktivitet i alle hallene på basen. 
Fortrinnsvis mot eksisterende kunder. Grunnet ny kunde 
sommeren 2018, ble det besluttet å gjennomføre et 
effektiviserings prosjekt, hvor NOS Service kjøpte inn flere 
nye maskiner, bygget 3 nye arbeidsstasjoner, samt holder 
på å bygge egen vaskehall. Alt er forventet ferdigstilt i løpet 
av mars, og NOS Service gleder seg til å kunne levere enda 
hurtigere, til både nye og eksisterende kunder.

Er viljen sterk, går det meste
I januar utførte bedriften en total overhaling av en stor 
guiding arm for bruk i toppen av boretårn. Estimert skulle 
denne jobben tatt 5 uker, men NOS Service gjennomførte 
jobben på 14 dager etter kundens ønske. Døgndrift i hele 
perioden, samt et veldig godt samarbeid med NOT gjorde det 
mulig å dra denne jobben i land.

Satser bredere
NOS Service har inngått samarbeid med en stor kran 
leverandør, hvor de skal utføre skidding og flytting av 
utstyr, samt forberede utstyr før løft. Videre satser de på å 
gjøre sammenstillingsprosjekter. Her har bedriften allerede 
vunnet et mindre og et større prosjekt. Dette er spennende 
jobber som skal gi NOS Service et løft, med tanke på tyngre 
vedlikeholdsjobber og tilsvarende installasjonsjobber.

Utvidet stab
Nos Service har ansatt en ny selger som vil ha som 
hovedansvar å selge inn mot rederier og utstyrsleverandører.

Dette er et nytt marked hvor bedriften forventer gradvis 
aktivitetsøkning. I tillegg har de ansatt 3 nye mekanikere, og 
forventer å ansette 3-5 til i forskjellige posisjoner. Alt tyder på 
at NOS Service nå er på offensiven.

NOS SERVICE ER 
SKODD FOR ET GODT ÅR

S e r v i c e

At det har vært tøfft å drive innen oljeservice de siste årene, skal vi ikke legge skjul på. 
NOS Service har brukt tiden godt på å forberede seg til bedre tider. Utfordringene er ikke 
borte, men gjengen på basen ser nå lyst på et nytt år.

God stemning på jobb! Her er Øystein Kristiansen- verksted formann (t.v.) 
sammen med Slawomir Luczyn- mekaniker(t.h.).

For å få bedriften på rett kjøl igjen, har bedriften under 
Øystein Stjern sitt lederskap, gått gjennom betydelige 
omstillingsprosesser det siste halve året. Målet med 
prosessen var å ta Haaland tilbake til røttene og skape en 
lønnsom virksomhet som er rustet for fortsettelsen. De 
siste fire månedene har bedriften levert positive resultater. 
Det har vært lenge siden sist de opplevde dette. Det viser 
seg stadig at det kan være lønnsomt å ta et steg tilbake å 
se hvordan en faktisk gjør ting.

Dette samarbeidet skal skape vekst og konkurransekraft i 
fortsettelsen. De 3 representerte maskineringsbedriftene vil 
fortsatt forbli enkeltstående bedrifter med sine spesialfelt, 
men vil nå i større grad samarbeide for å stå sterkere mot 
konkurransen fra utlandet. Metallteknikk AS, som er 
eid av BR Industrier, har avansert metallbearbeiding og 
sveising som sitt felt, mens Maskinering & Sveiseservice 
er spesialisert på produksjon av komplekse produkter til 
høyteknologiske kunder.

Haaland AS har i dag 70 ansatte og er spesialisert på 
tynnplateproduksjon. I fortsettelsen vil de konsentrere seg 
om å gjøre det de er best på i stedet for omfavne for mye 
forskjellig.

GÅR SAMMEN OM Å FÅ 
FART PÅ HAALAND

F.v: Geir Pollestad fra Maskinering & Sveiseservice, Ståle Kyllingstad fra IKM 
gruppen og Bjørn Rygg fra BR Industrier. Denne trioen har tro på fortsettelsen!

IKM-gruppen ønsket BR Industrier og Maskinering & Sveiseservice AS med inn på eiersiden i Vigrestad- 
bedriften IKM Haaland AS. Nå skal bedriften, med nytt navn og nytt eierskap til nye høyder. 
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100 ÅR GAMMEL BEDRIFT 
INN I BRI KONSERNET

I 2017 ble Globus en del av BRI familien, da under 
datterselskapet BRI Agri. BRI er stolte av å ha fått 
nok en solid norsk produsent med på laget!

Lang historie med kvalitet
Da bedriften startet i 1911, produserte de hestesko og 
ljåblader for lokale gårdbrukere. Gjennom sin 100 år lange 
historie med mekanisk industri har Globus utviklet seg 
til å bli en stadig mer moderne bedrift. Med maskiner 
som datastyrt plasmaskjærer og robotsveiseanlegg både 
effektiviserer og forbedrer de sine produksjonsmetoder i 
takt med tiden. Globus utvikler og produserer jordbear-
beidingsutstyr, snøfresere, rundballegafler, steinplukkere 
og steinriver for landbruket. Innenfor anlegg produserer de 
alle type skuffer, hurtigkoblinger, adapterplater, skuffefester, 
tromler og pallegafler for gravemaskiner. De tar også på seg 
leiearbeid og har stadig vekk prosjekter i samarbeid med 
faste oppdragsgivere. I dag er det 25 ansatte fordelt  
på produksjon og administrasjon. 

Yngste bedriftslederen
Globus ledes i dag av Håvard Schiager, den yngste lederen i 
hele BRI konsernet. Håvard har vokst opp på gård, utdannet 
seg til verktøymaker, og tok senere en bachelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 i teknokogidesign og ledelse. På privaten driver han med 
økologisk melkeproduksjon med 60 melkekyr hjemme på 
gården i Biri. Han er over gjennomsnittet interessert i norsk 
industri og landbruk, og trives derfor veldig godt med jobben i 
Globus og alle mulighetene som ligger i denne bedriften. Det å 
kunne videreutvikle både prosesser og produkter sammen med 
de ansatte, gjør Håvard ekstra begeistret.

STÅLVERK I 2 LAND

Stålverksbedrifter som utfyller hverandre  
– Der Stavanger Steel tidligere måtte takke nei til detaljer 
fordi de var for små, kan vi nå tilby dette gjennom det 
svenske selskapet. Våre kunder får dermed tilgang til hele 
vår produksjonskapasitet, sier Andreas Korzonek, salgssjef 
i Stavanger Steel AB.

Stålverksbedriften i Sverige kan produsere støpte produkter 
fra 10 kilo til ca. 1000 kilo, mens jørpeland er bygd for de 
større produksjonene fra ca. 1000 kilo til 10.000 kilo.

– Dette gir en fleksibel produksjon der vi kan 
kapasitetsutjevne mellom enhetene for å holde ledetider på 
gode nivåer, sier Stavanger Steels administrerende direktør, 
Rasmus Nordbø. Selskapet produserer smijernprodukter 
samt rør som er opp til fem tonn og åtte meter lange. For 
smijernsprodukter arbeider de med rustfritt høylegert 
spesialstål, mens for støpejern tilvirkes dette både i 
lav- og høylegerte stålmaterialer. Dette inkluderer 
spesiallegeringer i manganstål. Kapasiteten på støpejern 
i Stavanger og Norrhult er til sammen på 4 000 tonn. I 
tillegg har Stavanger en smijernskapasitet på 5000 tonn.

Laboratorie for sikret kvalitet
Laboratoriet på Jørpeland er skilt ut i et eget selskap som 
heter Stavanger Steel Inspection AS. Laboratoriet skal 
styrke kompetansen innen materialteknologi og inspeksjon. 
Selskapet skal i grunnen jobbe for egne produkter, men 
vil også selge tjenester innen destruktiv og ikke destruktiv 
testing til eksterne kunder. Laboratoriet skal akkrediteres 
iht ISO 17025.

Sommeren 2018 kjøpte Stavanger Steel AS konkursboet etter Norrhults Stålgjuteri. Bedriften er 
lokalisert i Småland i Sverige, og fortsetter nå driften med 45 av de 55 tidligere ansatte. Stavanger 
Steel AS eier 50%, og de resterende prosentene er fordelt på 3 personer i ledelsen i Sverige.

STAVANGER
STEEL  AS

Håvard foran det nye fjoset hjemme på Biri.  
Bilde lånte vi av Bedre Gardsdrift.

Bjørn Årvik i laboratoriet på Jørpeland
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27 september åpnet Landbruks- og 
matminister Bård Hoksrud det nye 
forsøksveksthuset ved Norsk institutt 
for bioøkonomi - NIBIO på Særheim i 
Klepp kommune.
Her er GreenCap Solutions AS representert 
med teknologi som trolig kommer til å forandre 
veksthusnæringen i fremtiden. Systemet skal 
skape de optimale vekstforholdene for 2 avlinger 

med tomater. Verifikasjonstesten er påbegynt og 
resultatene skal være vitenskapelig dokumentert i 
løpet av 2019.
 
Teknologien
GreenCap Solutions har utviklet et system som gjør 
det mulig å drifte et veksthus som et lukket system 
hvor all energi og fuktighet resirkuleres i stedet for 
å slippes ut i atmosfæren.
 
Mengden tilført CO2 vil kunne reduseres, ettersom 
drivhuset holdes lukket. Behovet for tilført CO2, 

ER MED PÅ Å FORME F REMTIDENS VEKSTHUS
som systemet fanger fra atmosfære, balanseres 
til ønsket nivå for optimal plantevekst når luften 
sirkulerer i anlegget. Dette er banebrytende 
innovasjon innen miljøvennlig
matproduksjon i veksthus.
 
MT-Solutions (MTS) synes det er en svært 
spennende og fremtidsrettet teknologi som 
er patentert av GreenCap Solutions og vi er 
veldig glade og stolte for å ha vært med på å 
utvikle en industrialisert løsning av denne nye 

miljøvennlige matproduksjonsteknologien. MTS 
ser at teknologien er anvendbar over store deler 
av verden hvor grønnsaker dyrkes og har i dag 
flere interessenter i Europa, Midt-Østen, Afrika & 
Østen. MTS er beredt til å være med på utvikling 
og leveranse av løsninger for kunder i alle verdens 
hjørner over de neste årene, sier Jarle
Skjæveland i MTS.

I front: Tom Johansen, Daglig leder i GreenCap Solutions, og Jarle Skjæveland, Daglig leder i MT-Solutions i bakgrunn.

Demonstrasjon for Fylkesordfører og Landbruks- og matminister

Spente representanter fra GreenCap Solutions før demonstrasjonen startet

MT-SOLUTIONS
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Satser fra eget lager
Jan Egil Hjelle er ansvarlig for en betydelig satsning på salg 
av slanger, da spesielt slanger rettet mot bulkhåndtering. Nå 
fylles lageret opp, og er rustet for den nye året. Tidligere har 
FCS drevet med utleie av slanger. Nå skal de selge fra eget 
lager og i samarbeid med ledende produsenter vil FCS være 
konkurransedyktige på kvalitet, leveringstid og pris. Dette 
gjør de med høye forventninger og fulle av optimisme.

Både salg- og service, og utleie delen av bedriften har økt, og 
også her ligger de foran budsjettet.

Det at FCS deler lokaler med Hitec Products har vist seg å 
være en veldig god ordning. De 2 bedriftene har et veldig 
godt samarbeid hvor de låner personell av hverandre når det 
trengs, og kjøper tjenester av hverandre.

Tech Day
07. juni 2018 var det duket for årets store happening, 
Tech Day. Dette er et samarbeid for alle bedriftene i 

Ljosheimvegen 1, hvor de samler kunder og leverandører, 
viser sine produkter, spiser god mat og sørger for god 
underholdning fra scenen. Denne gang var over 240 
personer samlet i hallen til Fluic Control.

For 2 år siden startet Fluid Control Service AS (FCS) opp igjen etter den tøffe konkursen. I år 
er de 20 år. Nå er det igjen full sving i bedriften, som har evnet å komme seg såpass tilbake 
at de nå ligger foran budsjettet på 95 millioner kroner. Med sine 33 ansatte satser Fluid 
Control Service for fullt videre inn i 2019. 

3 påskrudde karer, fulle av entusiasme og pågangsmot! F.v: Dave Lewis, Jan 
Erik Sømme og Jan Egil Hjelle satser mer enn noen gang på salg og nå nye 
kunder.

Fluid Control, 20 år!
Allerede i 2016 gjorde selskapet sin første operasjon for 
Equinor i Nordsjøen, da som en test av teknologien og 
for å kartlegge mulighetene for å løse et av Equinor sine 
problemer. Siden har BRI Norhull jobbet tett med Equinor 
for utvikling av en habitatløsning som kan opereres fra 
M-ROV systemet. Underveis har også andre kunder vist 
interesse for teknologien. I januar 2018 kom første bestilling 
fra oljeselskapet Wintershall som ønsket en robot løsning 
for overflatebehandling av hele 2,000 m2 røroverflate i 

skvalpesonen. En rørfarkost som kunne arbeide fra boredekk 
med krav til eksplosjonssikker elektronikk og ned til 
vannoverflaten ble designet, produsert og levert. 

Neste kunde var det russiske oljeselskapet Sakhalin Energy som 
hadde behov for NDT (ultralyd) tykkelsesmåling både over og 
under vannlinjen, her inngikk BRI Norhull et samarbeid med 
Aker Inspection Services som NDT leverandør. M-ROV 02, 
selskapets største farkost ble valgt som løsning og en krevende 
logistikk for å frakte utstyret til Russland ble gjennomført. I 
starten på 2018 begynte BRI Norhull å planlegge en omfattende 
offshoreoperasjon for Equinor, hvor et avansert habitat ble 
utviklet for å reparere mindre strukturskader. Samtidig ble et 
mindre system sendt til Snorre A plattformen for en mindre 
inspeksjonsjobb i skvalpesonen. 

Utvikler etter behov
Den innovative bedriften har i 2019 inngått kontrakt med 
Aker BP om utvikling og levering av roboter til krevende 
overflatebehandling offshore. Første test er planlagt på 
Alvheim-feltet sommeren 2019. Alvheim FPSO, som opereres 
av Aker BP, er valgt som pilot. BRI Norhull vil utvikle to 
like roboter som skal operere sammen på den vertikale 
skrogsiden til produksjonsskipet. Målet er at de to robotene 
kan ferdigstille overflatevedlikehold på 60 kvadratmeter per 

dag. Skulle en gjort samme jobb med tradisjonelle metoder og 
klatrepersonell, hadde en trolig ikke kommet over mer enn 3-4 
kvadratmeter til dagen. I tillegg til å redusere eksponeringen 
for personell er det altså en forbedret effektivitet på ca 85 %.

Nye avtaler er også inngått med Sakhalin Energy og Equinor 
for operasjoner i 2019, begge kontraktene vil kreve utvikling 
av nye løsninger basert på M-ROV teknologien. 

Selskapet har nå økt bemanningen og flyttet inn i større lokaler 
i Forus Teknologipark med et stort verksted- og test fasiliteter 
som vil gi nye muligheter for utvikling og testing basert på 
kundenes behov.

SPENNENDE 
TIDER FOR 

BRI NORHULL
Etter å ha drevet utvikling av sin magnetiske skrogfarkost siden 2014,  entret BRI NorHull markedet i 2017 med 
sine farkoster for skvalpesone operasjoner, nå døpt M-ROV (Magnetisk Remote Operated Vehicle). Så langt 
har det brakt dem til den russiske delen av Okthosk havet og flere installasjoner i Nordsjøen. Nå vokser både 
oppdrags-mengden og selskapet i raskt tempo.
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G Vi GRATULERER så mye med 
bestått fagbrev i løpet av 2018:

Stig Andrè Heien
NOT Pulverlakk Haaland
Fagbrev 
overflatebehandler

Sivert Haver 
NOT Pulverlakk Haaland
Fagbrev 
overflatebehandler

Kato Lambrech 
Stavanger Steel
Fagbrev Eletrikker

Rasul Mahmodov
Stavanger Steel
Fagbrev Mekanisk

Når presset øker, blir vi tvungne til å omstille oss for igjen å finne nytt 
fotfeste. I Metallteknikk har de gjort en del smarte grep det siste året. 
Administrasjonen er omstrukturert og mer inndelt i felt, slik at selgerene 
er mer spesialisert på sine ting. De har også utvidet kundekretsen sin til 
litt andre områder enn olje. 800 branndører er levert til Ryfast. Dette er 
kvalitetsprodukter Metallteknikk selv har utviklet, og som nå er på full fart ut 
i den store verden.

Arbeidsstaben er blitt utvidet med 6 mann fra NOS Service. Tidligere 
konkurrerte disse 2 bedriftene om fabrikasjonsjobbene. Nå jobber de heller 
på samme side, og har sammen mer kunnskap og tyngde. Daglig leder, 
Ronny Reiestad er svært fornøyd med ordningen og de nye medarbeiderene 
sine.

Sommeren 2017 ingikk Metallteknikk et nytt samarbeid med Globus AS, 
hvor Metallteknikk skal produsere alle platedelene for bedriften.

– Det har vært ekstremt hardt å drive i denne bransjen de siste årene, men 
nå kjenner vi bakken under føttene igjen og har absolutt ikke tenkt å sette 
oss tilbake i stolen av den grunn. Fokuset på salg er stort, og vi er aktivt på 
jakt etter nye markeder og produkter.

Asle Haugland
Forsand Betong
Fagbrev betongfaget

50 år er gått siden 
Landbruk & Maskin ble 
etablert i 1968. 50 år med 
prøving, feiling, utvikling, 
tap og seire. 50 år til å bli 
steingode på det de gjør. 
Gratulerer!

Den ekstreme tørken i 2018  
førte for Landbruk & Maskin til 
mersalg på gjødselvogner. Flere kjøpte 
gjødselvogner dette året til å dempe 
støv på anlegg, og vanne avlingene på 
jordene. Landbruk & Maskin har også 
vært representert på messer som ONS 
og Agro Teknikk. Å være aktiv på disse 
foraene har vist seg å gi avkastning for 
Klepp-bedriften. 

I 2019 kommer de ut med en ny type 
stripespreder til Joskin vogner. Mer må 
Joskin-bøndene følge med.

Bedriften har også fått 3 nye stjerner med 
på laget. 2 sveisere og 1 på montering.

Idar Eriksen jobber på en testskidd som 
en dag skal fylles med vann og action

Øyvind Vassøy

NOS CHEMICALS: 
Med god aktivitet både offshore og på land, har NOS 
Chemicals doblet lagerkapasiteten og økt produksjons-
fasilitetene på Forus. Prognosen for omsetning i 2019 er 
på hele 70 mill. Etter å ha dratt i land en gjev avtale med 
Skau, som igjen distribuerer til Coop og Europris, må 
nå bedriften øke produksjonen av Grønnskekverk (GK). 
Tidligere leverte de ca 30 paller GK i året. Nå, før påske, 
skal de levere hele 18 000 5 liters kanner.

Like rundt årskifte vant NOS Chemicals sin første 
kommunale jobb på vannbehandling i Kristiansand. Dette 
var en milepæl for den relativt lille kjemikalie bedriften.

De har også kommet innforbi hos Ivar-anlegget på 
Forus. Her leverer de alt av kjemikalie til prosesser for 
vask og sortering av søppel. Det er mye fokus på lokale 
leverandører og korte ruter for tiden. Ivar anlegget er NOS 
Chemicals nærmeste nabo. Her snakker vi kortreist.

Vi mistenker at den lille kjemikaliebedriften ikke er så liten 
når vi ser noen år frem i tid.  
Her skjer det mye spennende!

NOS Chemicals er i dag 10 ansatte. c H e M i c A L S

Dominika Domanska

Standen på Agro Teknikk Ny stripespreder kommerFra venstre: Evaldas Bruzas, Arild Hommeland og Nerijus Suscenkovas

NORWEGIAN OILFIELD SUPPLY
Endelig har markedet svingt seg i 
riktig retning. Nå er det god aktivitet i 
Norwegian Oilfield Supply. Utearealene 
vitner om stor pågang på utleie av 
kjemikaliehåndteringsutstyr.  

Bedriften har bedret driftsresultat fra 2017 
til 2018 med 20%, og budsjettet for 2019 
er økt med enda 20% i forhold til fjoråret. 
Aktiviteten har økt betraktelig. Høsten 
2018 økte utleien mot Aker BP med nytt 
eget utstyr og innleie ble redusert. Alt 
av spesialkjemikalieutstyr er nå utleid, 
og fokuset for NOS fremover blir å øke 
utleieparken av eget utstyr. I vinter har 
de investert i 4 nye spesialuniter som 
produseres hos Hitec Products.  

NOS er i dag 10 ansatte.

Ny verkstedformann i 
Norwegian Oilfield Supply, 
Gediminas Kazlauskas

Rasmus Musum fra 
Akershus Traktor avdelingen i Verdal

Årets lærling i Akershus Traktor
Serviceorganisasjonene hos maskin-
importørene kårer i forkant av AgroTeknikk, 
hver sin Årets lærling, godt hjulpet 
av vurderingskriterier utarbeidet av 
Traktorbransjens Opplæringskontor.

Rasmus Musum fra Akershus Traktor i Verdal, 
er en av 6 lærlinger i bransjen som fikk 
den jeve utmerkelsen i år. AT er stolte over 
Rasmus, og understreker viktigheten av å 
rekruttere lærlinger til bransjen.

30 august 2018 åpnet Akershus Traktor et 
utsalg på Randaberg. Her selges det gress og 
stenhåndteringsutstyr med mer.
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vi produsertvannspakken på Forsand og kjemikalie-
injeksjonsskiden på Sola. I tillegg så har HP pågående 
leveranser til Malaysia, USA, Kina, Australia og Israel.

Utvidet horisont mot oppdrettsnæringen
Hitec Products overtok boet etter at KCC Power System 
gikk konkurs tidlig i 2018. Konkursen i selskapet, som 
var lokalisert på Rennesøy i Rogaland, ble åpnet 9. 
februar 2018, men nå videreføres driften i HP. Den ene 
delen av driften etter KCC er pumpejuniter for Akva og 
oppdrettsnæring. Disse er spesielt designet for vask av merder 
i oppdrettsnæring. For HP er pumpjunitene prinsipielt likt 
mye annet de gjør, men innholdet er noe forskjellig med 
mer kraft. Daglig leder, Tor Atle, sier det er spennende og 
interessant med et nytt produkt og det å nå et nytt marked. 
Til nå har de levert utstyr i inn og utland, og så langt som til 
Tasmania.

Det andre feltet er arbeid mot olje-service industrien på 
service og modifikasjon av utstyr. Her har de også gjort 
store jobber allerede, som styrker HP sin CS avdeling. 

KCC kom inn med spesialkompetanse og et utvidet 
kundenettverk, og noe utvidet produktområde. HP har nå 
lyktes med flere store jobber, og har mange tilbud ute.

Kjetil Horve, primus motor bak utviklingen av pumpesystemet til 
oppdrettsnæringen

En trenger ikke gå langt inn i lokalene og hallene til Hitec 
Products for å skjønne overskriften her. Det yrer av ansatte 
i full sving og utstyr står spredt i hele lokalene. I én ende 
har en prosjektleder gjennomgang med kunde, i en annen 
testes det i alle ledd på store uniter som skal sendes verden 
rundt. Det er mye lyd i lokalene, og de ansatte ser fornøyde 
ut. Det er ikke lenge siden bedriften var nedskåret til 80 
ansatte. Nå er de nesten 140 inkludert innleide.

Hitec Products har fått inn flere nye oppdrag, over 
hele produktsegmentet, både innen electrohydrauliske 
kontrollsystem til subsea, kjemikalie-injeksjon, process 
pakker og pumpepakker til havbruk. 

Selger til Singapore, leverer i Brasil
Noen områder som skiller seg klart ut er nordsjøen og 
Brasil. En av jobbene er solgt til HPs kunde Modec som 
holder til i Singapore, og skal leveres til Sepia prosjektet i 
Brasil. HP produserer her en HPU for Subsea Control til 
en FPSO (Floating Production Storage and Offloading). 
Så snart den ene er på vei ut dørene skal de i gang med 
produksjon av en tilsvarende modul til Libra feltet som også 
er i Brasil. Petrobras ser og på muligheten for flere slike 
anlegg i året som kommer. 

I nordsjøen er det også bra aktivitet med leveranser til 
flere kjente prosjekter; Tor 2, Snorre, Vega, Nova, Yme 
redevelopment og Sverdrup fase 2. På sistenevnte så bygger 

Hitec Products har som så mange andre, vært i gjennom en hestekur de siste årene. Men nå er de 
tilbake med fullt trøkk. Siden januar i fjor har omsetningen økt med hele 300 prosent, og dette 
skjedde fortere enn HP hadde forventet. Nå jobber de på spreng i alle ledd, og humøret er tilbake på 
topp selvom viljen aldri tok slutt.  

HITEC PRODUCTS HAR ØKT FARTEN MED 300 %
Pål Børge Levang, Prosjektingeniør for Brasil jobben Denne enorme hydraulikk modulen er snart 

klar for å sendes til Sepia prosjektet i Brasil

Marcus Kårhus i full 
monteringskonsentrasjon

Jenny Sagevaag og Marthe Fenne Vestly, 
begge er Prosjektingeniører på Brasil prosjektet
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Navn: John Simon 
Nøkland
Opphav: Kristiansand. 
Bodd i Lyngdal siden 
1990 da han overtok 
familiegården.
Sivilstatus: Gift, 3 barn
Leder for: Eiksenteret 
Lyngdal siden 2004 
Ansatte: 8
Favoritt traktor som 
barn: Massey - alltid!

En litt stilferdig og ydmyk type, med brillene godt på 
nesen, kaffe på termost og et lunt smil. John Simon er 
typen man får tillit til. Og det har bøndene i området 
også fått. På verkstedet står traktorene som sild i tønne, 
og mekanikerene jobber på spreng. Dette er hjertet i 
bedriften, ifølge John Simon, og folket på bygda vet 
at her blir jobben gjort skikkelig. John Simon har blir 
ekstra engasjert når han forteller om utviklingen i 
landbruket, og hvilken retning han tror det går. – Folk 
er opptatt av å få vite hvor maten de spiser kommer ifra. 
Dette tror jeg vil være med på å eskalere satsingen til 
norske bønder, også de mindre bøndene, sier John Simon 
bestemt.

I Lyngdal området finner en både store og små bønder, 
som trenger gresshåndteringsredskaper og små og store 
traktorer.

Navn: Rolf Bjørkestøl
Opphav: Lillesand.  
Bosatt i Mandal
Sivilstatus: Samboer,  
5 barn
Leder for: Eiksenteret 
Hægeland siden 2016
Ansatte: 7
Favoritt traktor  
som barn: Velger å  
ikke svare på det!

Telefonen ringer, det dinger i døra. Rolf løper frem og 
tilbake. Vi bruker de få minuttene vi får mellom alt som 
skjer. En utprega sisial og blid mann sitter bak pulten som 
han selv kaller rotete. Et hav av postitlapper ligger spredt, 
men mer er det ikke. – Jeg har aldri likt å kjøpe noe, bare 
å selge, sier han bestemt. Å kjøpe en ny bil er det verste 
noen kan be han om. Å drive gård ved siden av jobben ble 
for Rolf ingen god øvelse. Salgsjobben er altoppslukende, 
og det er kjekt, sier han. Ja, og så har han 5 barn også, 
og fruen har 4, så han har litt å henge fingrene i. Rolf 
har et eget mål om å selge én ny traktor i uka, og er 
et prakteksemplar på at om en setter seg gode mål, er 
sannsynligheten for å lykkes stor.

Senteret på Hægeland jobber mot både aust- og vest 
agder fylke. I det skogfylte landskapet rundt Hægeland, 
foretrekker mange den robuste Valtra-traktoren og 
skogsutstyr. 

Eiksenteret, Hægeland

Eiksenteret, Lyngdal

Jæren Traktor Senter har sine røtter på jæren, men med tiden har røttene funnet nye veier. 
Lyngdal, Hægeland og Rykene er 3 av stedene de har nådd. Tre Eiksentre i tre bygder med 
tre unike ledere og tre ganske forskjellige målgrupper. Velkommen tl det glade sørland, 
eller traktorland om du vil.

ILDSJELER MED TRO 
PÅ NORSK LANDBRUK

Navn: Vidar Dalen
Opphav: Trondheim. 
Bodd på Rykene siden
 han var 12 år.
Sivilstatus: Gift, 3 barn
Leder for: Eiksenteret 
Rykene siden 2006
Ansatte: 9
Favoritt traktor som barn:
Likte biler. Ble billakkerer

Han bekrefter at vi er kommet til rett mann, og greier så 
vidt å løsrive seg fra dataskjermen. Mange jern i ilden og 
kunden som førsteprioritet er nok en god beskrivelse av 
Vidar. Han farter rundt og ordner det som må ordnes, og 
plutselig er er ny kunde på plass på kontoret hans med 
en kopp kaffe. På Rykene kommer kundene ofte innom. 
For 4 år siden stod det nye bygget klart, og butikken 
og kundemottaket inviterer varmt inn. Ikke minst på 
grunn av de trivelige mennene som sitter bak disken i 
kundemottaket klar til å hjelpe. Kaffekanna er noe av det 
første en møter på. 

På Rykene, er vinteren like viktige som sommeren. Da skal 
snøen håndteres, og eiksenteret har det det måtte være av 
utstyr til sine kunder.

Eiksenteret, Rykene

Viggo Trøftbråten og Preben Dalen 
i kundemottaket på Rykene

kundemottaket 
på Rykene

Gjengen på 
Eiksenteret Hægeland

Ny servicebil på HægelandEiksenteret HægelandLærling på Hægeland, Torkel Hamre  

Noen av de ansatte på 
verkstedet i Lyngdal

Rykene

Eiksenteret Rykene Butikken på Eiksenteret Rykene

Fullt verksted 
i Lyngdal

Eiksenteret Lyngdal
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Gjennom årene har det vært 
mange merkebytter både 
på traktor- og teskersiden i 
Akershus Traktor. Først Zetor 
og Case, deretter Valtra og 
Claas. På treskersiden har AT 
forhandlet Dronningborg, 
Case tresker og Claas på 
disse årene. Det har vært 
en enorm teknisk utvikling 
på maskinene i løpet av 
30 år. Enhetene har blitt 
større, og brukerne mer 

profesjonelle. Dette har ført til at kundene stiller større 
krav til leverandørene. Den klare tendensenAT har sett, 
er at eksklusivitet og et mindre bredt sortiment, er mest 
lønnsomt. 

En annen konklusjon de har gjort seg etter så mange 
års fartstid, er at import og forhandler ikke bør ha for 
tette bånd. Dette bør være adskilte økonomiske enheter 
i følge daglig leder. Dette fikk AT erfare da tidligere eier 
også satt som importør av produktene de solgte. Mye 
har heldigvis skjedd i positiv forstand siden den tid med 

nytt eierskap og nye 
strategier for driften.

– Jeg er veldig fornøyd med omsetningen og resultatene 
de siste to årene i et tøft marked. Dette gir meg god 
tro på fremtiden, da vi kan bli enda bedre på både 
inntjening og omsetning. Innen 2 år er jeg sikker på at 
AT er norges største privateide landbruksforhandler. 
Det vi må ha hovedfokus på fremover, er å være best på 
ettermarkedstjenester (deler og service) i et marked der 
produktene blir mer og mer like, sier daglig leder, Ole 
Hveem optimistisk.

Industriell utvikling av landbruket
En stor andel av vår kundemasse er entreprenører. Dette 
er i stor grad knyttet til vårt traktormerke Valtra. Denne 

traktoren viser seg å være svært godt egnet til både 
veiarbeid og skogbruk ved siden av det tradisjonelle 
landbruket. Mange av kundene våre jobber også som 
svært proffe entreprenører ved siden av gårdsdriften. 
Gjerne med mange traktorer i sving både i brøyting og 
veiarbeid om vinteren, og leiekjøring i landbruket om 
sommeren. Det positive med dette, er at utfordringer 
knyttet til klima, som tørkeperioden vi så i sommer, ikke 
får katastrofale følger for traktorsalg og omsetning fordi 
størstedelen av kundemassen ikke ble berørt.

TRAKTOR
AKERSHUS

TRAKTOR
AKERSHUS

Byrkjedalsmøte 2018
2 måneder før årsskifte, legger 

bedriftslederene i BRI frem planer 
og budsjetter for det kommende 

året. Årets Byrkjedalsmøte var 
kanskje det viktigste møte vi har 

hatt til nå. I stedet for å legge 
seg bak i stolen, er lederene 

på offensiven og har tatt nye 
spenntak mot det neste året.  

Byrkjedalsmøte er preget av alvor, men er også tenkt å være et 
samlingspunkt for å forsterke relasjoner og samarbeid på tvers 
av bedriftene. I år var vi heldige 
som fikk besøk av Janne Johnsen 
fra Rogaland Fylkeskommune. 
Hun blåste mildt sagt liv i hatten 
til samtlige. Kvelden var fylt av god 
musikk, mat og mange initiativ 
på scenen. Det har krevd mye av 
lederene våre å drive forretning de 
siste årene. Da er det ekstra kjekt å 
arrangere kvelder som dette hvor en 
løfter hverandre opp og blir gjort 
stas på. Et samlet BRI er klare for  
et nytt og spennende år!

Konsernsjefen, 
Bjørn Rygg

Selskapene i BR Industrier leide i år en 
gammel trebåt som var treffpunkt for 
kolleger, kunder og nye bekjentskap. Båten lå 
til kai i vågen i Stavanger. Tross en del dårlig 
vær ble det et vellykket samlingssted og arena 
for spennende samtaler.

ONS 2018

Ledelse og administrasjon i BR Industrier konsernet Ledelse og administrasjon i BR Industrier konsernet

Når en vender blikket 30 år tilbake i tid, har det vært litt av en reise for Akershus Traktor (AT). 
De startet opp i 1988 med 8 ansatte og en omsetning på 10 milioner. I dag består selskapet 
av over 100 ansatte og omsetter for over 800 millioner. Men reisen stopper ikke her!

Selgere på Agro Teknikk. Fra venstre: 
Espen Aarhus og Torbjørn Holtklimpen

"Skal bli norges største privateide landbruksforhandler"

FEIRER 30 ÅR I BRANSJEN

Daglig leder i Akershus Traktor,  
Ole Hveem
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BR Industrier står i dag bak 20 virksomheter og sysselsetter ca. 800 mennesker. 

Vi vil bygge en kultur der vi tror på det umulige, utvikler arbeidsplasser og 

skaper gode historier for fremtiden. Dette gjør vi med sterkt engasjement, 

mot og vilje til å tenke utradisjonelt.

Returadresse:  Br Industrier AS,  Forusbeen 210,  4313 Sandnes

www.br-industrier.no

Vi har ledige hybler, hus, kontorlokaler og garasjer til leie

Følg oss på Facebook 
for nyheter i 2019
Herlige Dale

Herlige Dale 
EN PERLE SOM SKAL BRUKES OG NYTES! 
Velkommen til å bruke området i 2019 - du også!

Mange flotte løyper ved sjø og til fjells

I kolonien skjer det stadig noe nytt. Følg 
med på facebook for å se hva som skjer.

Dalestranden i Dalsvågen ligger 10 min gange inn stien bak Kolonien. En 
herlig blanding av urørt natur og stillhet må rett og slett bare oppleves.

 STAVANGER

 SANDNES

 DALE

Spørsmål? Kontakt Ole Tom Guse på mob: 911 13 013 eller e-post: ole.tom.guse@brind.no


