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Ådne Kverneland ny styreleder i Næringsforeningen
NY TOPP: Ådne
Kverneland
har en allsidig
bakgrunn og går
nå inn i et nytt
tungt verv.

Ådne Kverneland blir
ny styreleder og Kristin
Gustavsen ny nestleder
i Næringsforeningen.
NÆRING: Steinar Aasland,
konsernsjef i MRC Global, fratrer som styreleder etter å ha
sittet i fire år. I hele denne perioden har Ådne Kverneland

fra Kverneland Bil AS sittet
som nestleder. Kverneland
er utdannet siviløkonom fra
Handelshøyskolen og har
vært administrerende direktør i Brødrene Kverneland siden 1987. Han har hatt flere
Ådne Kverneland får med
seg Kristin Gustavsen som ny
nestleder, hun er nå leder for

Stavanger Sentrum. I tillegg
går også administrerende direktør i Roxel, Dag Øyvind Meling, Lean-koordinator i Gilje
Tre, Kenneth Gilje, og daglig
leder i Nordic Unmanned,
Knut Roar Wiig, inn som nye
styremedlemmer.
Universitetsrektor Marit
Boyesen, leder for Måltidets

Hus, Arna Smistad, gründer
og leder for Fuel it AS, Berta
Lende Røed og leder for Aktiv
Ryfylke, Marianne Sørskår
Torbjørnsen, var ikke på valg
og fortsetter i et styre som vil
bestå av fem kvinner og fire
menn.

JOBBER PÅ SPRENG: Erlend Vigre og Arne Mikkelsen fra Seabrokers Fundamentering har fått i oppgave å sikre at det nye rådhuset ikke skal skli rett ut i havnespeilet.
12.000 meter med fundamenteringspeler går med til jobben.

De lager bankelyden i byen
■■ Slår ned 12.000 meter fundament til det nye rådhuset
Du har sikkert lagt merke til den intense bankelyden fra tomten
hvor det nye rådhuset skal stå. Bankelyden betyr at Seabrokers
Fundamentering er i gang med en omfattende jobb.
Frode Olsen
tekst og foto

NYTT RÅDHUS: Det er Erlend
Vigre og Arne Mikkelsen som
sørger for at det nye rådhuset i
sentrum skal stå støtt til evig tid.
De erfarne arbeiderne forteller
om en omfattende jobb. Grunnforholdene er mildt sagt utfordrende.
– Alt på nedsiden av jernbanelinjen i Sandnes sentrum er ren
fyllmasse. Alle bygninger som er
satt opp har derfor bunnsolide
fundament. Uten det ville sjansene for utglidninger og bevegelse
vært veldig stor, sier Arne Mikkelsen.

35 meter ned i bakken
Den erfarne bygningsarbeideren har gjennom årene jobbet
mye i Sandnes-området, og meddeler at byen hadde sett ut som
en nålepute om noen hadde
snudd Sandnes på hodet.
– Jeg husker godt da vi fundamenterte der hvor dagens rådhus
står. Da måtte vi slå peler gjennom en gammel kai fra krigens
dager, minnes han.
Nå er de godt i gang med å
banke ned fundamenteringspeler på rådhustomten. Den jobben
gjøres på ingen måte halvveis.
– Det er faktisk slik at hver
enkelt bunnpel bankes 35 meter
ned i bakken. Vi må så dypt for å

finne solid fjellgrunn. På denne
tomten skal det faktisk ned så
mye som 400 fundamenteringspunkter.

12.000 meter
Det skal med andre ord slås ned
godt over en mil med bunn- og
mellompeler på den nye rådhustomten. En slik jobb er høylytt og tidkrevende.
– Kruse Smith sine folk står og
klør i nevene etter å komme i gang
med sin grunnjobb. Av den grunn
gjør vi oss først ferdige med den
ene halvdelen. På den måten kan
begge selskapene jobbe parallelt
på samme tomt, men det skal alltid være en sikkerhetsavstand mel-

FLATT TERRENG: Slik ser det ut på rådhustomten mot slutten
av april. De høye bankelydene i sentrum stammer fra maskinene
som slår fundamenteringspelene 35 meter ned i bakken.

lom de ulike grunnarbeiderne,
sier Mikkelsen.
Både han og Vigre synes det er
en glede å jobbe med byens nye
rådhus.
– På denne årstiden er det rett
og slett fantastisk. Tidligere har vi
jobbet i Oslo da det var minus 19

grader. En annen gang sto vi på en
lekter ute i havgapet utenfor Bergen på vinterstid. Da er det ikke
like kjekt å stå opp for å begynne
jobben klokken 07.00. Arbeidet
her i Sandnes sentrum er til sammenligning luksus, sier mennene
i vårsolen.

