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Fra Utskarpen 
til verden som marked

I Rana er det få som kjenner 
navnet Sverre Hanssen, en 
framgangsrik næringslivsleder 
og gründer med stor suksess 
sør i landet. Han har startet 
29 selskap, og 23 av disse har 
hatt god suksess.

Sverre Torbjørn Hanssen ble født i Utskarpen i 
1947, den gang en del av Sør-Rana kommune.
Han vokste opp i relativt enkle kår, og etter fol-
keskolen reiste han til Hemnes for å gå framhald-
skolen. 
- Så flyttet jeg på internat for å gå to år på yrkes-
skole på Mo, forteller han.
Etter yrkesskolen jobbet han i to år hos Brødrene 

Møllersen, før han reiste sørover for å ta seg jobb. 
Det motiverte til mer utdanning, til Teknisk fag-
skole.
- Jeg vokste opp i fattigslige kår. Det var ikke i og 
for seg noe spesielt i det, da stort sett alle hadde 
det slik. 
Selv om jeg fikk ei tøff skole gjennom oppveksten 
i barne- og ungdomsårene, så har det vært en svært 
fin ballast videre i livet. Mor var svært flink med fa-
milieøkonomien, og den beste økonomiske utdan-
ningen jeg har fått, den fikk jeg av henne, forteller 
Sverre Hanssen.

Offshore-karriere
Han har hatt en lang, spennende og mangfoldig 
karriere i offshorerelatert virksomhet. Det star-
tet med ett års lederutdanning i Houston, USA.         
Senere arbeidet han i Verdal for Aker i fire år, for 
så å flytte til Stavanger. Der hadde han jobb som 

sjef for operativ avdeling i North Sea-basen fram 
til 1978. Han fikk så jobb som adm. dir. ved Hau-
gesund de Groot, og da selskapet ble til Kaldnes de 
Groot fikk han tilbud om jobb der. Han hadde også 
jobb som spesialrådgiver i fire-fem år i Oljedirek-
toratet. Dette var en solid plattform, og på mange 
måter ble det som en videreutdanning. 
- Det var en fin arbeidsplass, og jeg var ganske ung. 
Det ga meg en solid bakgrunn for egen utvikling, 
sier han.
I 1987 var han med på å opprette RC-gruppen 
(Rogaland Consulting). Dette var seks-sju firma, 
innenfor ingeniørtjenester og consultingtjenerster, 
som i all hovedsak var rettet mot offshoresektoren. 
Her var Sverre Hanssen med fram til 2000, da han 
solgte seg ut. På den tiden var det engasjert 420 in-
geniører i RC-Gruppen, og kun Aker Kværner var 
større innenfor denne sektoren.

Gründeren Sverre Hanssen vokste opp i Utskarpen, og med base på Rogaland, og senere Canada, har han vært med å starte en rekke selskap. Han er nå 
styreformann i Enwa Water Treatment AS, et selskap der familieselskapet er hovedaksjonær. 

Enwa leverer blant annet vannrensingsanlegg til skip og oljeplattformer.

Forts. neste side....


