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Nordic Crane vokser og gennemfører organisatoriske ændringer 

Nordic Crane i Norge, Sverige og Danmark har haft en ekspansiv vækst og positiv udvikling de 
seneste år. For at ruste Nordic Crane til yderligere vækst i Norden, gennemfører krankoncernen 
nogle strategiske organisationsændringer med virkning fra 15. februar. 

Morten-Heli Hansen bliver ny administrerende direktør i Nordic Crane. Han er uddannet økonom fra 
Copenhagen Business School og har de seneste 12 år en lang karriere i koncernen som leder af 
Nordic Crane i Sverige. Morten fortsætter i sin rolle som direktør af den svenske forretning. 

Administrerende direktør for Kynningsrud-koncernen, Pål Kynningsrud, tiltræder også som formand 
for Nordic Crane.  Harald Kynningsrud fortsætter i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem. 

Vi styrker afdelingen Heavy Lift, og har ansat Paul Karlsen som afdelingsleder. Heavy Lift afdelingen 
udfører ingeniørarbejde og særligt omfattende opgaver med store larvekraner, avancerede 
løftesystemer og selvkørende trailere (SPMT). Paul har stor international erfaring i projekter, der 
involverer løft og flytning af store konstruktioner, der vejer op til flere tusinde tons. 

Pål Kynningsrud  siger: ”Udnævnelserne skærper Nordic Cranes engagement indenfor branchen, og 
styrker markedspositionen i Norden. Vi skal være på forkant med udviklingen og sigte mod altid at 
tilbyde vores kunder de bedste løsninger gennem kompetente medarbejdere og miljøvenlige 
maskiner.” 

Nordic Crane er totalleverandør af løft med mobilkraner og lastebilkraner, specialtransport og 
specialkraner. Koncernen har en omsætning på cirka 800 miljoner og med 350 kraner og 400 
medarbejdere leverer Nordic Crane komplette løsninger fra planlægning til gennemførelse af 
komplette projekter. Nordic Crane er blandt markedslederne i Norge, Sverige og Danmark og er et 
helejet datterselskab af Kynningsrud AS. 

Kontakt information: 

Adm. Dir Kynningsrud, Pål Kynningsrud +47 908 71 965 
Adm. Dir. Nordic Crane, Morten Heli-Hansen +47 416 74 067 / +46 736 440 440 
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