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SISTE SAKER

AVAILABLE JOBS
Betongbilsjåfør og pumpeoperatør (Suldal)
Sjåfør/Operatør på betongpumpe (Bergen)

Venter på Rogfast
Han har vært med på flere av Ølen Betongs største milepæler
gjennom de siste 33 årene. Nå venter produksjonsleder Alf
Birkenes mest av alt på at Rogfast skal komme i gang for alvor.
Han har vært klar for det siden 2013.
05.12.18
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 Setter standarden i norsk betongbransje
Implenia Norge har mål om å bli ledende entreprenør innen
komplekse infrastrukturprosjekter i Norge. På noen av sine
største samferdselsprosjekter har de med seg Ølen Betong.
13.11.18

Les mer

Elementer til nye E6 i Soknedal
AF Gruppen bygger ny vei på E6 i Soknedal, og høsten 2018
starter Ølen Betong produksjonen av elementer til den 3,6
kilometer lange Soknedalstunnelen.
23.10.18

Les mer

Styrer produksjonen via webside
Sandnes & Jærbetong sin avdeling på Nærbø har tatt et
teknologisk steg lengre, og tar nå i bruk styringssystem som
styrer og visualiserer blandeprosessen i et nettleservindu.
07.09.18

Les mer

Venter på Rogfast
 Setter standarden i norsk betongbransje
Elementer til nye E6 i Soknedal
Styrer produksjonen via webside
Dobler produksjonen for nytt kraftanlegg
Legoklosser av betong slår an
Leverer storrør til Nordland
Travel betonghøst med kaier, skole og
smoltanlegg
Fra fjord til fjord
Sikret tankanlegg med 53 meters
storpumpe
Betongsjefen ble festkokk for 60 gjester
Lederskifte i Ølen Betong
Møter nye utfordringer med teknologi
Knaller på
Jobben som tidoblet seg
Ny miljøbetong skal brukes i prestisjebygg
Nye biler på veiene for Franzefoss
Rigger Jørpeland for nye prosjekter
 En perfekt medeier
Produkjsonsstart i ny hall
Vel halvveis mellom Os og Bergen
Flombekk tok 5000 tonn sand

Dobler produksjonen for nytt kraftanlegg
Flere saker:
I løpet av de neste to årene skal det produseres totalt 15.000
kubikk betong ved Ribe Betongs anlegg i Åseral til kraftanlegget
Åseral Nord. – Det er en stor jobb for lille Åseral.
29.08.18

Ølen Betong
Bjoavegen 191
5582 Ølensvåg
Sentralbord: 53 77 52 00
Epost: mail@olenbetong.no
olenbetong.no
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