
Sikkerhetsdivisjonen i 
Oneco Technologies satser 
på sivilingeniør-kompetanse 
for å imøtekomme stadig 
høyere krav innen prosjekt-
ledelse. Det første driftsåret 
med avdeling i Oslo endte 
med en omsetning på 98 
millioner kroner.  
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Høsten 2018 skrev Aktuell Sikkerhet at 
Oneco Technologies skulle satse stort innen 
sikkerhet. Den gang var nåværende salgssjef 
Jahn Gulbrandsen den eneste ansatte i den 
nyopprettede avdelingen i Oslo. 

I løpet av våren vil Gulbrandsen og 
kollegene i Oslo telle så mange som 20 
personer. I tillegg har Oneco Technologies 
nærmere 30 medarbeidere rundt omkring i 
landet innen samme fagfelt.

– Vi er veldig stolte over den fantastiske 
mottakelsen vi har fått i markedet. En 
omsetning på 20 millioner kroner for 
Oslo-avdelingen alene i fjor, i vårt første 
driftsår, er veldig bra. Samtidig er det 
viktig å ikke hvile på laurbærene, men hele 
tiden å strekke seg litt lenger. Og det er 
nettopp derfor vi nå ansetter Lilly Anette 
Haugseggen og Celine Angell Stofer, sier 
Stellan Johansen.

Han er divisjonsleder for selskapets IKT-
virksomhet i Norge. Sikkehetsdivisjonen 
er en del av denne. I tillegg til sikkerhet, 
omfatter IKT-virksomheten også fagfeltene 
bedriftskommunikasjon og velferdstjenester.

Kompetansekrav
Lilly Anette Haugseggen er sivilingeniør. 
Ingeniør Celine Angell Stofer blir sivilin-
geniør så snart masteroppgaven hennes er 
fullført. Begge begynte nylig i nyopprettede 
prosjektlederstillinger i sikkerhetsdivisjonen.

– Målet vårt er å profesjonalisere 
prosjektlederyrket. Vi opplever at markedets 
kompetansekrav på prosjektledernivå blir 
mer og mer omfattende – også innen 

sikkerhetsfaget. Innen elektro har det i lang 
tid vært en større bevissthet rundt kvalitativ 
prosjektledelse enn det har vært i sikkerhets-
faget. Nå opplever vi at oppdragsgiverne 
oftere og oftere etterspør slik kompetanse. 
Derfor sørger vi nå for å ha profesjonelle 
medarbeidere innen prosjektledelse som 
kan løfte oss slik at vi også i fremtiden 
hevder oss som de beste i bransjen, smiler 
avdelingsleder i Oslo Hans Kvam.   

Både han, Stellan Johansen, Jahn 
Gulbrandsen og flere av de øvrige ansatte 
har flere tiår i den mannsdominerte 
sikkerhetsbransjen. Ingen av dem frykter 
kulturkollisjoner når to unge, kvinnelige 
ingeniører kommer inn for å lede dem i 
deler av jobben sin.

– Allerede fra første stund stilte 
ingeniørene relevante spørsmål som vi aldri 
selv hadde kommet til å tenke på. De har 
skyhøye krav til seg selv og oss som kolleger 
med tanke på arbeidsinnsats og presisjon. 
Det er ingen tvil om at de tar til seg 
informasjon og kunnskap raskere og enklere 
enn mange av oss andre. Med Lilly Anette 
og Celine som prosjektledere har vi fått en 
miks i alder og kjønn som gjør oss bedre 
i konkurransen om de store kontraktene. 
Måten de utfordrer oss på gjør at vi skjerper 
oss, sier Stellan Johansen.

– Vi vil i tiden som kommer kunne 
gjennomføre prosjekter langt mer effektivt 
enn vi tidligere har klart. Det er noe som 
komme både oss og oppdragsgiverne våre til 
gode, legger han til. 

To prosjektledere
Johansen og Kvam viser til behovet for å 
kjenne innholdet i lover, regler og direk-
tiver, samt å kunne forstå de ulike norske 
standardene. 

– Det er slutt på den tiden vi kunne 
«shake hands» over bordet og signere 
en kontrakt på et par sider. Nå er det 
omfattende kompendier. Uten skikkelig 
kompetente folk som representerer oss, 
kommer vi til kort i møte med ressursene 
som oppdragsgiverne stiller opp med. 
Derfor er det helt avgjørende for oss å satse 
som vi gjør nå, sier Johansen.

– Vi vil i fremtiden ha minimum to 
prosjektledere i alle store prosjekter. En 
av dem skal kunne sikkerhetsfaget, mens 
den andre skal ha merkantil kompetanse 
tilsvarandre det begge sivilingeniørene har, 
legger han til.

Som eksempler på merkantil kompetanse 
nevner han lover og regler, fremtidsplanleg-
ging, fremdrift i praksis, koordinering, HMS, 
økonomistyring og ikke minst logistikk.

Ingeniører profesjonaliserer 
prosjektledelsen
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Oneco Technologies har 16 ansatte som jobber med sikkerhet ved avdelingen i Oslo. Bak 
f.v. Jahn Gulbrandsen, Geir Sandengen, Hans Kvam, Celine Angell Stofer, Stellan Johansen, 
Lilly Anette Haugseggen, Robin Nyberg, Jørn Gundersen og Vidar Jensen. Foran f.v. Hans 
Petter Mørkhagen, Marius Gundersen, Markus Hansen, Robert Holter, Arild Hagen, Kristiján 
Valbergsson. Mark Egan var ikke til stede da bildet ble tatt.



– Vi kommer til å satse på Lean-
produksjon. Dette krever mer i forprosjek-
teringen, men gjør oss mer effektive når vi 
kommer til produksjonen. Det er stadig 
flere anbudskonkurranser som stiller krav 
om Lean. Vi har store forventninger til 
hva satsingen vår innen prosjektledelse vil 
gi. De to prosjektlederne har blant annet 
erfaring med BIM, energiberegninger og 
risikoanalyse, sier Stellan Johansen.

Politibakgrunn
Oneco Technologies har også satset på 
utvidelse av salgskorpset ved å ansette Geir 
Sandengen som key account manager og 
Henrik Skinner Lindemark som account 
manager.

– Geir kommer fra en selgertilværelse 
i AssaAbloy de siste par årene. Han har 
salgserfaring på langt over 20 år, og vil drive 
med teknisk salg hos oss. Henrik har de 
siste årene jobbet i politiet som etterforsker 
innen digitale spor. Han har salgsbakgrunn 
fra blant annet alarmbransjen. I første 
omgang vil han drive salg til det tradisjo-
nelle sikkerhetsmarkedet, men vi vil se på 
om det etter hvert finnes segmenter der 
hans politibakgrunn kommer tydeligere til 
nytte, sier Johansen.

Sikkerhetsavdelingen i Oslo omsatte som 
nevnt for 20 millioner kroner i fjor, og 
Stellan Johansen er stolt over at de allerede i 
startfasen har klart å skape et overskudd. 

Avdelingen i Oslo startet året med 
en ordrereserve på 35 millioner kroner. 
I tillegg til dette vet vi ikke hvor stor 
sluttsummen for sikkerhets-bidraget til 
Livsvitenskapssenteret blir. Dette skal vi 
levere sammen med Oneco Elektro. Vi er 
16 ansatte per i dag og blir 20 i løpet av 
våren, inkludert låsesmeden som vi er på 
leting etter. I tillegg leier vi inn mannskaper 
fra tre ulike underleverandører, sier Stellan 
Johansen. 
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Celine Angell Stofer og Lilly 
Anette Haugseggen er ansatt som 

prosjektledere innen sikkerhet i 
Oneco Tecnhologies. Begge skal 

bidra med sivilingeniørkompetanse 
for å imøtekomme stadig høyere 

kompetansekrav.

Geir Sandengen (bak) og Henrik Skinner 
Lindemark er ansatt som selgere i Oneco 
Technologies avdeling for sikkerhet, som har 
hatt stor vekst siden høsten 2018.
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