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Tina Ree Eines, Daglig leder, Haakon Ellingsen AS

I år fyller Haakon Ellingsen AS 60 år!
Det er med stolthet og ydmykhet jeg har hatt gleden av 
å lede selskapet gjennom det siste 10-året fra forrige 
jubileum. Det er ikke gitt for en bedrift å lykkes gjennom 
60 år, samtidig som den opprinnelige forretningsidè og 
kjernekompetanse består som like aktuell i dag.

Når vi ser på utviklingen bare de siste 10 årene fra 
selskapets 50-års jubileum frem til i dag, er det nesten 
umulig å forestille seg alle samfunnsendringene selskapet 
har levd gjennom siden 1962. I lys av dette, fremstår det 
som en enda større bragd å ha vært relevant og aktuell for 
kundene våre i alle disse årene.

I tillegg til vår forretningside og kjernekompetanse; 
kvalitetsprodukter innen fluidmekanikk, ventiler og 
instrumentering til prosessindustri, er det noen suksess-
kriterier som utpeker seg:

Menneskene
Den viktigste ressursen gjennom alle år har vært – og 
er – de fantastiske menneskene som jobber i selskapet. 
Vi er så heldige at vi alltid har hatt mange medarbeidere 
med lang ansiennitet og mange års erfaring innen våre 
fagområder. Samtidig har nye medarbeidere bragt inn ny 
erfaring som har styrket felles kompetanse og erfaring 
ytterligere. Vi har klart å opprettholde en familiekultur hvor 
menneskene tar vare på hverandre, støtter hverandre og 
gjør Haakon Ellingsen AS til et godt sted å være. 

Uten disse menneskene hadde ikke Haakon Ellingsen AS 
fylt 60 år.

Soliditet
Vi har alltid vært opptatt av det gode gamle prinsippet; 
tæring etter næring.
For oss har det vært viktigere å levere kvalitetsprodukter 
som vi kan stå inne for år etter år, enn å spekulere i å 
vinne risikofylte leveranser. Dette har gitt selskapet en 
soliditet gjennom årene som har gjort oss i stand til å tåle 
nedgangstider uten å sette bedriften på spill. Vi er stolte 
over at vi gjennom disse 60 årene, kun har hatt negative 
tall et eneste år (oljepriskrakket i 1999).

Kontinuerlig utvikling
Til tross for at forretningside og kjernekompetanse 
består, har vi selvsagt endret oss i takt med samfunnet 
gjennom disse 60 årene. Vi har alltid hatt fokus på 
kontinuerlig utvikling, både i forhold til markedets behov, 
produktutvikling og bedriftens interne prosesser for å møte 
disse. Vi utfordrer oss selv med nye mål for utvikling av 
interne prosesser hvert år, nettopp for å være relevant og 
aktuell  for kundene våre til enhver tid.

Til sist har vår lille ledestjerne vist oss veien i alle disse år: 
Best for kunden!

Gratulerer med dagen til Haakon Ellingsen AS! 

MENNESKER, 
SOLIDITET OG 

KONTINUERLIG 
UTVIKLING
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For norsk sokkel vil en variant med sprengblekk og holder 
i titan være en god løsning.

SRD-sprengblekk fra BS&B er et robust sprengblekk og 
leveres i to versjoner, SRD og SRD-L (lavt sprengtrykk).

• For gass og væske
• Ikke fragmenterende
• Tåler fullt vakuum
• Robust mot pulseringer
• Anbefalt for isolasjon av relief ventil
• For installasjon i holdere med/uten ‘Double bite seal’ 

og med/uten ‘Torque resistant (TR)’ egenskaper

Leveres i to versjoner:
SRD:  3,10barg – 51.7barg (22°C)
SRD-L: 0,76barg – 33,1barg (22°C)

Størrelser: 
1‘’ (25mm) – 12’’ (300mm)

Materialer: 
Titanium, Nickel Alloy 200, Hastelloy® Alloy C-276 og 
316ss, Inconel® Alloy 600, Monel® Alloy 400 og Tantalum

Typiske applikasjoner: 
Fire fighting

ROBUST SPRENGBLEKK FOR SJØVANN

Vår leverandør av sprengblekk, BS&B, har et bredt utvalg av ulike sprengblekk til ulike applikasjoner. 
Ved applikasjoner som er i direkte kontakt med sjøvann finnes det en modell i titan som egner seg 
svært godt siden titan har gode korrosjonsegenskaper.

A
SHAAKON ELLINGSEN A
SHAAKON ELLINGSEN

 Ønsker du mer informasjon,  
ta kontakt med:

Haakon Ellingsen AS
Knut Georg Gundersen
m: gundersen@haakonellingsen.no 
t:   950 25 580  
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A
SHAAKON ELLINGSEN

Allerede i 1959 startet Karl Fredrik Ellingsen salg av Lucifer 
magnetventiler fra sitt mobile kontor. Hovedkontoret 
var garasjen hjemme, mens baksetet av bilen stod for 
den mobile delen. ”Mobiltelefonen” var Telenors røde 
telefonbokser med myntinnkast. Ikke helt som i dag, med 
andre ord, selv om det er visse likhetstrekk. Vi har fortsatt 
hovedkontor i Bærum og salgsingeniører ute på veien, så 
noe er fortsatt ved det samme. 

I 1962 hadde Norge ennå ikke funnet verken olje eller 
gass, men forhåpningene var der. Både Nederland og 
England hadde nemlig funnet gass. I 1962 ba Phillips 
Petroleum norske myndigheter om tillatelse til seismiske 
undersøkelser i Nordsjøen. Den aller første boringen 
ble foretatt av Esso i 1966, mens Phillips Petroleum var 
først ute med å finne drivverdige petroleumsressurser fra 
riggen ”Ocean Viking”. At det var funnet et stort oljefelt 
ble bekreftet lille juleaften 1969. Funnet ble senere en 
del av det enorme Ekofiskfeltet. Svart gull var funnet, og 
Norge har ikke vært det samme siden. 

For 60 år siden var Norge og verden noe helt annet. 
Mennene jobbet lange dager i industrien og de fleste 

kvinner var hjemme med barna. Arbeidet var manuelt og 
fysisk krevende. 

Industriarbeideren har senere fått mer innflytelse over 
egen arbeidsplass. Med kortere, og sikrere hverdager 
med HMS-fokus, automatiserte operasjoner, og med en 
imponerende teknologiutvikling. Mye takket være den 
krevende olje- og gassindustrien. 

Etter hvert satt oljealderen inn og Haakon Ellingsen 
AS var med. - En av våre største suksesser har vært 
Lucifer offshore magnetventiler, sier Tina Kristensen 
administrerende direktør i Haakon Ellingsen AS. 

Ellingsen og Lucifer utviklet disse ventilene i fellesskap, 
og det var markedets første egensikre magnetventil. 
Magnetventilen hadde egensikker Exia spole, i dag kjent 
som ATEX-godkjente spoler (IECEx). Magnetventilen 
var ferdig godkjent til utbyggingen av Statfjord B for over 
40 år siden, og etter dette har Statoil benyttet Lucifer 
magnetventiler på de fleste utbygginger i Nordsjøen og 
terminaler langs kysten. 

HAAKON ELLINGSEN AS FYLLER 60 ÅR!

I år er det 60 år siden Haakon Ellingsen & Sønn AS ble etablert. Mye har selvfølgelig skjedd på alle disse 
årene; markedet har endret seg, nye muligheter har oppstått, produktporteføljen har tilpasset seg nye 
tider, men magnetventiler fra Lucifer er fortsatt en suksess.
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For å feire 60-års jubileet ble alle ansatte med følge invitert til jubileumsfeiring på Svalbard. Vi fikk en 
nydelig helg med hundekjøring, snøscooter og fotturer i Svalbards storslåtte natur.

JUBILEUMSTUR TIL SVALBARD
A
SHAAKON ELLINGSEN
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Haakon Ellingsen AS lanserer i samarbeid med Sensor Technologies Ltd. en nyutviklet sensor 
(SureLine) som skal bidra til økt sikkerhet for marine operasjoner med fortøyningstau og slepetau. 

SENSOR FOR ØKT SIKKERHET TIL SJØS

Ulykker til sjøs tar dessverre både livet av mennesker og 
forårsaker betydelige økonomiske tap hvert eneste år.  
Ca. 40 % av alle alvorlige sjøulykker skyldes at fortøynings-
liner ryker eller strammes for hardt uten kontroll. 1)

SureLine sensoren er utviklet med det formål å gi 
fartøysoperatører og mannskap økt trygghet og bedre 
sikkerhet gjennom bedre tilgang til kritiske data under de 
ulike maritime operasjoner.

Illustrasjonene til høyre viser tre typiske anvendelses-
områder for SureLine:

• Overvåking av fortøyningstau
• Fortøyning mellom skip 
• Slepeoperasjoner

A
SHAAKON ELLINGSEN

SureLine 

• Sensorer som overvåker spenning og 
strekk i slepe- og fortøyningstau

• Måler variable belastninger og over-
fører data opp til 500 meter fra kon-
trollsenter «MCU»

• Sensorene oppfyller krav og retnings- 
linjer for radio - og telekommunikasjon 
(R&TTE)

• Egensikre løsninger

• Økt sikkerhet for fartøysoperatører og 
mannskap

• SureLine øker sikkerheten ved betje-
ning av vinsjer og spenntau under 
ulike operasjoner

1) Ref: UK P&I club safety statistics, marine insight 2020, Nautinst. Org, Mai 2019

 Ønsker du mer informasjon,  
ta kontakt med:

Haakon Ellingsen AS
Renè Ringstad Larsen
m: larsen@haakonellingsen.no 
t:   976 64 999  
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Dermed kan kunden konsentrere seg fullt ut om sin kjerne-
virksomhet og redusere drifts- og vedlikeholdskostnadene.

Ellingsen Systems tilbyr:
•  Sertifiserte Lewa serviceteknikere
•  Sertifisert Lewa verksted
•  Serviceløsninger komplette systemer
•  Høy driftssikkerhet
•  Kort responstid
•  Forlenget levetid på LEWA produktene
•  Ingen uforutsette kostnader
•  Bærekraftig og miljøvennlig løsning

ELLINGSEN WARRANTY AGREEMENT

Ellingsen Systems AS tilbyr nå profesjonelt vedlikehold utført 
av Lewa-sertifisert personell som benytter originale Lewa  
reservedeler. Dette gir et godt grunnlag for kontinuerlig drift 
av dine Lewa produkter. 

Gjennom Ellingsen Warranty Agreement (EWA) tar vi et 
større ansvar for dine Lewa produkter. Til en fast månedlig 
pris dekkes alle utgifter for slitasjedeler og servicekom- 
ponenter på kundens Lewa pumper, samt alle kostnader 
til arbeid og reise når det gjelder forebyggende service og 
utrykninger.

Vi kommer til avtalt tid og foretar forebyggende service av 
Lewa pumper på stedet, samt tilpasser tidsintervallene for 
service i henhold til en gitt serviceplan.

Garanti
Ved inngåelse av EWA dekker vi alle eventuelle kostnader 
på deler som normalt ikke forventes å måtte skiftes.

Fordelene er sikker drift av kundens Lewa-produkter og  
ingen uforutsette utgifter. Vi utfører forebyggende vedlike-
hold, overvåker tilstanden og sikrer operativ drift på utstyret. 

Ved manglende service og vedlikehold kan det raskt oppstå slitasje på systemer og komponenter, noe 
som kan føre til at de totale driftskostnadene blir høyere enn forventet.  

A
SELLINGSEN SYSTEMS 

 Ønsker du mer informasjon,  
ta kontakt med:

Ellingsen Systems AS
Morten Ree
m: ree@ellingsensystems.no 
t:   920 16 067  



RETURADRESSE:
HAAKON ELLINGSEN AS

POSTBOKS 184, 1309 RUD

Dersom du ikke ønsker å motta bladet, eller det er feil i navn eller adresse setter vi pris på en tilbakemelding om dette til; sales@haakonellingsen.no

MARKERING AV JUBILANTER OG PENSJONIST

HOVEDKONTORHOVEDKONTOR
BESØKSADRESSE:BESØKSADRESSE:
Årenga 8, 1340 SkuiÅrenga 8, 1340 Skui
Tlf.: 67 15 12 00Tlf.: 67 15 12 00
sales@haakonellingsen.nosales@haakonellingsen.no
www.haakonellingsen.nowww.haakonellingsen.no

HOVEDKONTORHOVEDKONTOR
BESØKSADRESSE:BESØKSADRESSE:
Årenga 8, 1340 SkuiÅrenga 8, 1340 Skui
Tlf.: 67 15 12 00Tlf.: 67 15 12 00
www.ellingsenindutech.nowww.ellingsenindutech.no

HOVEDKONTORHOVEDKONTOR
BESØKSADRESSE:BESØKSADRESSE:
Tangen 11, 4072 RandabergTangen 11, 4072 Randaberg
Tlf.: 51 41 90 53Tlf.: 51 41 90 53
www.ellingsensystems.nowww.ellingsensystems.no

AVDELING BERGENAVDELING BERGEN
BESØKSADRESSE:BESØKSADRESSE:
Bleivassvegen 103, ÅgotnesBleivassvegen 103, Ågotnes
sales@haakonellingsen.nosales@haakonellingsen.no
www.haakonellingsen.nowww.haakonellingsen.no

A
SHAAKON ELLINGSEN A

SELLINGSEN SYSTEMS A
SELLINGSEN INDUTECH 

AVDELING STAVANGERAVDELING STAVANGER
BESØKSADRESSE:BESØKSADRESSE:
Tangen 11, 4072 RandabergTangen 11, 4072 Randaberg
sales@haakonellingsen.nosales@haakonellingsen.no
www.haakonellingsen.nowww.haakonellingsen.no

F.v.: Knut Georg Gundersen (10 år), Knut Olav Nysveen (10 år), Thomas Toska (10 år), Adm dir. Tina Ree Eines, Kjell Rune Brunborg (pensjonist) 
og Liv Ranes (5 år).

Kjell Rune Brunborg blir pensjonist
Kjell Rune Brunborg har bestemt seg for å tre inn i 
pensjoistenes rekker etter snart 10 år i Haakon Ellingsen 
AS.

Kjell Rune har vært leder for vår Ågotnes-avdeling, 
samt hatt et særlig ansvar for utviklingen av vår service-
virksomhet. Vi takker for mange hyggelige år med godt 
samarbeid, og ønsker lykke til med den nye tilværelsen.

10 års-jubilanter i selskapet
Knut Geog Gundersen
Knut Olav Nysveen
Thomas Toska

5 års-jubilanter i selskapet 
Liv Ranes

I forbindelse med jubileumsfeiringen på Svalbard ble det også delt ut heder og ære til årets jubilanter i Haakon 
Ellingsen AS, samt satt ekstra pris på Kjell Rune Brunborg som nyutsprungen pensjonist.


