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Bransjen tappes for store verdier
Ni av ti EBA-bedrifter i Hordaland og
Sogn og Fjordane har i løpet av de
siste tre årene hatt tap av utstyr som
følge av tyveri eller svinn. Det viser en
undersøkelse EBA Vestenfjelske har
gjennomført blant medlemmene.
– Dette er alarmerende, sier styreleder Per
Christian Stoltz i EBA Vestenfjelske. – Som
bransje må vi gå sammen om tiltak som
kan forebygge denne tappingen av verdier
vi alle utsettes for i større eller mindre grad.
Undersøkelsen viser at det i over halvparten
av bedriftene er registrert tyverier av utstyr,
hvorav de fleste oppgir at verdien på det
som er blitt borte er i størrelsesorden
100.000 – 250.000 kroner. Håndverktøy og
materialer er det som oftest blir stjålet, men
også tyngre verktøy, maskiner og inventar
til nye boliger er ettertraktet. Erfaringen til
flere entreprenører er at tyverier ofte skjer mot
slutten av prosjektene når flere leverandører
er involvert, og kontrollmulighetene er mindre.
– Dersom undersøkelsen er representativ
for hele bygg- og anleggsnæringen, så er
tyveri og underslag en stor utfordring for
bedriftene, sier Carsten Tangerås i Tryg Forsikring. – En EBA-bedrift med en margin på
5 prosent må øke omsetningen med 4 millioner kroner for å tjene inn et tap på
200.000 kroner, mens en bedrift med en
margin på 3 prosent må øke omsetningen
med nesten 7 millioner kroner. Tyverier kan
derfor få til dels stor innvirkning på bunnlinjen.

Melder sjelden fra til politiet

Undersøkelsen viser at bedriftene som har
vært utsatt for tyverier som oftest lar være å
melde fra til politiet. Bare 20 prosent har anmeldt alle tyveritilfeller bedriften har vært
utsatt for. Undersøkelsen forteller også at i
åtte av ti tilfeller blir sakene henlagt uten etter
forskning.
For å søke erstatning fra forsikringsselskapet
er det en forutsetning at forholdet er meldt
til politiet.
– Med egenandeler fra 10.000 kroner opp
mot 100.000 kroner vil mange av tyveriene
heller ikke bli rapportert til forsikringsselskapene. Det som meldes av tyveri til Tryg
er som regel knyttet til verktøy i container,
bil eller bygg, opplyser Tangerås. Han legger til at de største tyverisakene som regel
blir meldt til politi og forsikring, og at i noen
tilfeller får også bedriftene returnert tyvegodset. Mangelfull sikring av utstyr som oppbe-

Tyveri av håndverktøy er det som forekommer oftest på byggeplassene. (Bildet er arrangert).

vares på en byggeplass kan imidlertid medføre at tyverier ikke blir erstattet.

Gjør utstyret sporbart

God overvåking av byggeplasser og god
intern kontroll på rutiner, er ifølge Tryg en
god start for å unngå at noen forsyner seg av
bedriftens utstyr. Merking av verktøy med
«Selecta DNA» vil gjøre verktøyet sporbart.
Henger man opp plakater på byggeplassen
der man opplyser at alt verktøy er merket,
vil det være mindre attraktivt for vinningskriminelle å bryte seg inn.
– Det finnes også mye teknologi som gjør
det mulig å spore stjålet verktøy via GPS.
Selve sporingen bør man overlate til politiet
eller profesjonelle.

Sjekk av kompetanse

Bedriftene bør også bli mer oppmerksomme på juks med CVer og formell kom-

petanse. På internett er det mulig å kjøpe
verktøy som gir kontroll på godkjenninger
og sertifikater. For en entreprenørbedrift kan
det være katastrofalt hvis ansatt gjør en
jobb vedkommende ikke er formelt kvalifisert
for, og det inntreffer en ulykke.
EBA Vestenfjelske har en samarbeidsavtale
med Tryg. Selskapet tilbyr sine kunder hjelp
til å forebygge kriminalitet gjennom sitt
samarbeid med Nokas. Nokas tilbyr både
overvåking av byggeplass, hjelp til intern
kontroll og en ekstra sjekk av nye ansatte
ved rekruttering.

Om undersøkelsen

EBA Vestenfjelske gjennomførte i oktober
2018 en anonym spørreundersøkelse på
web blant ledere i alle medlemsbedrifter.
Andelen besvarelser var 50 prosent, som er
representativt for foreningens medlems
bedrifter som helhet.
Les mer på side 2
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Har den virksomheten du leder hatt tap av utstyr som følge av tyveri
eller på annet uforklarlig vis ("svinn") i løpet av de siste tre årene
(2016, 2017 og så langt i 2018)?

Vi har både hatt tyveri
og ("svinn") av utstyr
Vi har hatt tyveri av utstyr
men ikke "svinn"
Vi har ikke hatt tyveri av
utstyr men noe"svinn"
Vi har verken hatt tyveri
eller ("svinn") av utstyr

Ikke fint nok?
rent bord i Yrkes-NM både i tømrer-,
mur- og betongfaget. Fantastisk!

S

om leder i en entreprenørbedrift og
styreleder i en bransjeforening, begge
med stolte tradisjoner, er det konstant
noe å bekymre seg over. Man må gjøre
vurderinger og fatte vedtak i saker som
ofte er kompliserte, og der en også etter
at noe er bestemt kan fundere på om
beslutningene som ble tatt var de beste.
Men om søvnen noen ganger kan bli dårlig,
så gjelder ikke det natten etter kåringen av
«Årets lærling». I EBA Vestenfjelske er det
blitt tradisjon at det skjer på årets siste
medlemsmøte, etterfulgt av en hyggelig
middag med julemat på menyen. Å høre
juryens begrunnelse og møte de flotte
ungdommene som mottar denne hederen,
gjør meg glad og optimistisk på bransjens vegne. I 2018 ble gleden forsterket
ved at lærlinger fra nye Vestland gjorde

Dette forteller meg at det lokalt jobbes
godt med rekruttering til våre fag, både i
bedriftene og i Byggopp-avdelingene –
selv om «motkreftene» dessverre er sterke
og mange.
Motkrefter? Ja, for selv om både statsministeren og kunnskapsministeren gjør
det de kan for å snakke opp yrkesfag, og
det i søkermassen faktisk er en viss bevegelse i riktig retning, så er det likevel
altfor mange som har en oppfatning om
at yrkesfag ikke er fint eller bra nok.
Jeg ble skikkelig forarget da jeg i høst
leste et avisinnlegg fra lederen i Elev
organisasjonen om hvilke holdninger
som gjør seg gjeldende blant rådgiverne
i ungdomsskolen. Hun beskrev rådgivertjenesten som inkompetent. Jenter med
under 4 i snittkarakter blir anbefalt frisøreller helsefaglinjen, og guttene elektroeller bilmekanikerlinjen. «Men har du
over 4 i snitt, og vil bli fagarbeider, sier

rådgiveren trolig at du må søke deg til
studieforberedende «fordi du får flere
muligheter med studiekompetanse». En
undersøkelse EBA har fått utført viser at
30 prosent velger studiespesialisering
istedenfor yrkesfag etter press, særlig fra
foreldre – men også fra venner og såkalte veiledere. Yrkesfag fremstilles som
«siste utvei».
Dette forteller meg ikke bare at det gode
arbeidet for å opplyse ungdom om hva
yrkesfagene innebærer av muligheter må
fortsette med enda større innsats og
styrke. Det sier også at kommunene
som skoleeiere må stille helt andre krav
til kompetanse hos personell som har til
oppgave å veilede 15-åringene når de
skal søke videregående opplæring. Rådgivere som ikke skjønner yrkesfagenes
plass og betydning har vi som samfunn
ganske enkelt ikke bruk for.

Per Christian Stoltz
Styreleder i EBA Vestenfjelske
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Kan du spesifisere hva slags type utstyr som med stor sannsynlighet er blitt
stjålet fra din virksomhet i perioden?
Håndverktøy
Tyngre verktøy
Maskiner
Kjøretøy
Materialer
Annet, spesifisér i tekstfelt
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Kan du anslå verdien på utsyr som med stor sannsynlighet er blitt stjålet fra den
virksomheten du leder i løpet av de siste tre årene (2016, 2017 og så langt i 2018)?

Verdien av utstyr som er blitt stjålet er i størrelsesorden 1.000 - 25.000 kroner
Verdien av utstyr som er blitt stjålet er i størrelsesorden 25.000 - 100.000 kroner
Verdien av utstyr som er blitt stjålet er i størrelsesorden 100.000 - 250.000 kroner
Verdien av utstyr som er blitt stjålet er i størrelsesorden 250.000 - 500.000 kroner
Verdien av utstyr som er blitt stjålet er i størrelsesorden 500.000 - 1 million kroner
Verdien av utstyr som er høyerer enn 1 million kroner
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«Årets lærlinger» i vest
Sondre Aasen (18) og Nicklas Fjeldstad (20) fra Bergen, Brage Haugland
(19) fra Askøy og Andreas Svoren
Strand (20) fra Stryn har alle gjort seg
fortjent til tittelen «Årets lærling» i
bygg- og anleggsbransjen på Vestlandet. Sondre og Andreas delte
æren som de fremste lærlingene i
betongfaget, mens Nicklas og Brage
gikk til topps i henholdsvis asfaltfaget
og tømrerfaget.
Sondre Aasen er lærling hos LAB Entreprenør, Nicklas Fjeldstad hos NCC Industry,
Brage Haugland hos Skanska Norge og
Andreas Svoren Strand tok fagbrev som
lærling i HS Bygg før sommeren.
Premien til vinnerne på 10.000 kroner og
et diplom ble overrakt av fagopplæringssjef
Torbjørn Mjelstad i Hordaland fylkeskommune på et medlemsmøte i EBA Vestenfjelske. Det er bedriftene som nominerer sine
beste kandidater til konkurransen om å bli
«Årets lærling». Deres uttalelser om den
enkeltes faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper, blir vurdert og bedømt av
en uavhengig jury i bransjen.
– Jeg er imponert over det faglige nivået til
kandidatene, og over den innsatsen ledere
og instruktører i bedriftene gjør for å utdanne dyktige fagarbeidere, sa Mjeldstad
under kåringen. Han rettet også en takk til
Byggopp i Hordaland og Sogn og Fjordane.
De to fagopplæringskontorene har nå ansvar
for oppfølging av til sammen 370 lærlinger i
større og mindre entreprenørbedrifter, som
er rekord.
De fire vinnerne er takknemlige for at deres
innsats og faglige prestasjoner blir verdsatt, og håper dette vil inspirere ungdom til
å satse på en fremtid i bygg- og anleggsbransjen.

«Fra øverste hylle»
Sondre Aasen er TAF-elev på Knarvik vidare
gåande skule og deltar i andre byggetrinn
på det nye barne- og ungdomssykehuset til
Helse Bergen. «Han er en lærling fra øverste
hylle og har en innlevelse som virkelig er
unik», heter det i uttalelsen fra LAB Entreprenør. Sondre skal ta fagprøve til sommeren,
og vurderer flere muligheter deretter. – Kanskje
satser jeg på videre utdannelse som bygg-

Årets lærlinger i vest. Fra venstre Sondre Aasen, Nicklas Fjeldstad, Andreas Svoren Strand
og Brage Skorve Haugland.

ingeniør eller på studier i matematikk. Utdannelse i Forsvaret frister også, sier han.

En motivator i 1.000 meters høyde
Den andre betongfag-vinneren, Andreas
Svoren Strand, er allerede i gang med videre
utdannelse på den tekniske fagskolen i
Ålesund. – Men når jeg er ferdig der skal jeg
tilbake til Stryn og gjøre betongarbeid
sammen med mine gode kollegaer i HSBygg, forteller Andreas. I læretiden var han
med på mange utfordrende oppdrag, blant
annet Loen Skylift. Der ble det utført betongarbeid i 1.000 meters høyde gjennom en
hel vinter. «Andreas bidro best til å holde
motivasjonen oppe uansett vær, arbeidsoppgaver og tidsfrister», står det i begrunnelsen fra hans arbeidsgiver.

Trillinger som satser på bygg og anlegg
Årets lærling i tømrerfaget, Brage Skorve
Haugland, blir av Skanska Norge beskrevet som «ekstremt flink». Han utmerker seg
blant annet med sitt sterke fokus på HMS,
sin tegningsforståelse og evne til å planlegge arbeidsoppgavene. Brage er TAF-elev
på Knarvik vidaregåande skule og skal gå
opp til fagprøve i april neste år. For tiden er

han engasjert i byggingen av ny barneskole
og flerbrukshall i Knarvik. Brage er en av tre
trillingbrødre, og broren Trygve gjorde seg
nylig bemerket ved å vinne yrkes-NM i det
samme faget. Den tredje trillingen, Eirik, er
lærling i automasjonsfaget – også det rettet
mot byggenæringen.

- Utrolig flott anerkjennelse
Nicklas Fjeldstad ble vinneren blant de
nominerte i asfaltfaget, og var også den
juryen mente var best av samtlige. Han har
vært elev på Os vidaregåande skule og skal
ta fagprøve i mai neste år. Målet hans er å
gå videre på teknisk fagskole. Arbeids
giveren NCC Industry fremhever hans sterke
faglige interesse og forståelse, og viser til at
han allerede er blitt en meget dyktig maskin
kjører. Som asfaltlegger er Nicklas vant
med å bytte arbeidssted ofte, og trives med
det. – Å bli kåret til «Årets lærling» er en
utrolig flott anerkjennelse som inspirerer til
fortsatt innsats i et utfordrende og spennende fag, sier han.
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Byggjer Florø sin nye «sky
Florø får eit nytt landmerke midt i
sentrum. Det som var eit betongblande
verk vert no eit leilegheitsbygg med
ni etasjar og ei høgd på 30 meter. Allbygg er i full gong med å skjære til i
den gamle og solide betongen, og å
støype nye dekk, veggar og trapperom.
- Skyskrapar er kanskje å ta hardt i, men
det vert i alle fall det høgaste bygget i Florø,
seier prosjektleiar Asle Solvang. - Den gamle
betongsiloen får seks etasjar. På den byggjer
vi tre nye etasjar, der toppleilegheita skal gå
over to plan. Dei som flyttar inn her får ei
fantastisk utsikt over byen og skjergarden.
Byggherre er Per Bortheim Transport AS,
som har lagt fem av dei seks nye leilegheitene
ut for sal. Medan byrådet i Bergen meiner
det som hovudregel ikkje skal gjevast løyve
til nye bygg med meir enn fire etasjar (15
meter) i soner med byfortetting, gjer den
nye Sentrumsplanen for Florø det mogleg å
gå langt høgare mot himmelen.

Thon bygger ut kjøpesenter
Kvar etasje i den ombygde betongsiloen
har eit brutto areal på ca 160 kvm. Med frådrag for heis, trapperom og utvendig gong
areal vert storleiken på leilegheitene om lag
100 kvm. Det vert parkering i 1. etasje.
Rundt det komande leilegheitsbygget er
det óg hektisk byggjeaktivitet. AMFI Florø,
med Olav Thon Gruppen som eigar, er i gong
med å ruste opp og utvide butikksenteret
frå ca 6.000 kvm til 9.500 kvm. Dei som kjøper
leilegheit vil såleis kunne ta heisen ned i tøflane
og handle alt dei treng. Både leilegheitsbygget og kjøpesenteret vert ferdig i 2019.

Her er arbeidslaget som byggjer Florø sin nye «skyskrapar». Bak frå venstre prosjektleiar Asle Solvang,
Asbjørn Buarøy, Christian Støylen, Nicolai Strømsøy og dagleg leiar Ludvik Solvang. Foran frå venstre
Ole Daniel Solvang, Christian Østbø og Simon Bjørnseth.

Florø sentrum får eit løft
Allbygg fekk kontrakten på betong- og stålarbeidet til ein verdi på 6 millionar kroner i
konkurranse med andre lokale verksemder.
Arbeidslaget på sju starta etter sommaren og
ligg i rute til å kunne avslutte i byrjinga av januar.
- Dette er ikkje ein stor jobb, men morosam
fordi vi er med på å gje sentrum eit etterlengta løft. Betongfabrikken vart bygd på
slutten av 1960-talet og produserte betong
fram til rundt 2000. For oss er høgda den
største utfordringa, både med omsyn til ver
og vind, og at arbeidarane kjem seg trygt
opp og ned. Men vi har gode folk som veit
kva dei gjer. Så eg søv godt om natta, seier
prosjektleiaren med eit smil.
4

Prefabrikasjonen av dragarar til ny kai for Hennøy vindpark gjer Allbygg på lagerplassen på Botnaneset.
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yskrapar»
Satsar på heile Vestlandet
- Marknaden i Sogn og Fjordane er
for liten for Allbygg. Derfor starta vi
Allbygg AS i Bergen saman med Dag
Rune Strand i 2016 – ei satsing som
gjev oss fleire bein å stå på.
Ludvik Solvang (55) er utdanna elektrikar,
men sidan 2009 har han vore dagleg leiar i
Allbygg Florø AS. Han og fetrane Asle, Jon
Arne, Leidulf og Sveinung eig verksemda
med like store partar kvar. Allbygg vart skipa
i 2001, men historia går attende til 1950talet gjennom firmaene som Allbygg kjøpte
ut 2001. Frå å vere ein lokal «landhandel»
i entre
prenørfaga, fokuserar Allbygg no i
hovudsak på leveransar innan betong. Omsetninga i 2018 vert ca 70 millionar kroner.

Lovande i Bergen
- Vi har teke konsekvensen av at marknaden
i Sogn og Fjordane er prega av relativt små
oppdrag og hard konkurranse mellom aktørane. Vi har hatt fleire store og gode jobbar
i og rundt Bergen gjennom åra, men med
etablering av eit eige firma med Dag Rune
Strand som leiar har vi fått eit betre fotfeste
der aktiviteten i bygg og anlegg er langt høgare
enn lenger nord på kysten. Utsiktene for
2019 er rimeleg gode, seier Ludvik Solvang.
For dei ca 50 tilsette i Allbygg Florø gjev
satsinga i Bergen større tryggleik for arbeid

og inntekt. – Vi har som mål at reisetida for
dei vi sender ut ikkje skal vere over 3 ½ time
ved vekependling kvar vei. Med fleire betong
oppdrag på Sotra må vi strekke grensa litt,
men det går greitt. Vi er mellom anna engasjert
i eit bustadprosjekt på Bukkeleitet og med
utviding og rehabilitering av Bjorøy skule. Dess
utan er vi i gong med arbeid på CCB-basen.

Saknar satsing på kysten
I «heimemarknaden» har Allbygg i 2018
mellom anna hatt hovedentreprise på seks
ungdomsbustader i Selje og på den nye
gymsalen til Kalvåg skule i Bremanger, som
vart opna i oktober. I same kommune er firmaet engasjert i bygging av kai til Hennøy
vindpark som får 13 turbinar. Det vert ein kai
på pelar og ni dragarar på om lag 20 tonn
kvar som vert prefabrikert på lageret til Allbygg
på Botnastranda, og transportert til anlegget.
- Vi skulle gjerne sett fleire slike private initiativ,
og hatt politikarar med litt større visjonar for
kystkommunane i fylket. Sjå til Møre og til
Hordaland – det er jo langs kysten verdiskapinga skjer, held Solvang fram.

Har rekruttert frå Polen
Som fylgje av svak tilgong på fagarbeidarar
lokalt er om lag halvparten av dei tilsette i
Allbygg frå Polen. – Dei gjer ein framifrå jobb.
Men vi satsar óg på lærlingar. To nye starta
i haust, medan to gjekk opp og bestod fagprøva i år, fortel Allbygg-leiaren.
Ein av dei to nye betongfagarbeidarene er
Ole Daniel Solvang, son til Jon Arne. For
øvrig går sonen til Asle, Per Øyvind, siste
året på Teknisk Fagskule i Førde, og skal
tilbake til jobb i Allbygg. Slekt skal fylgje
slekters gong!

Utsikta frå det nye leilegheitsbygget vert framifrå.

På leilegheitsbygget kjem det tre nye etasjar slik
at høgda på det nye landemerket vert ca 30 meter.

Allbygg byggjer seks nye ungdomsbustader i Selje.

Et verdig VBA-jubileum
Vestlandske Bygg- og Anleggsdag ble 1.
november gjennomført for 25. gang med
180 deltakere på plass i Kongesalen på
Radisson Blu Bryggen i Bergen. Det ble et
jubileum der man i hovedsak hadde blikket
rettet mot utfordringer og prosjekter bransjen skal løse i tiden som kommer, men
programmet inneholdt selvsagt også et
nostalgisk tilbakeblikk på VBA-starten i
1994 og sentrale begivenheter siden den
gang. Jubileet ble også markert med en
artig musikalsk quiz iscenesatt av gjøglerne
i Mads Berven Trio, foranledning Quartet.
Etter konferansen inviterte programleder
Hans Martin Moxnes deltakerne til en velsmakende tapas, ispedd taler og muntre
historier.
VBA arrangeres av EBA Vestenfjelske,
sammen med RIF Bergen, Arkitektbedriftene i Norge og Bygningsgruppen i Bergen.
Presentasjonene på årets konferanse, samt
alle programmer siden starten, kan studeres
på ebavest.no. Neste VBA er berammet til
torsdag 31. oktober 2019. Velkommen
igjen!

Mads Berven Quartet stod for dagens musikalske overraskelse.

Vestlandske Bygg- og Anleggsdag samlet 180 deltakere fra ulike deler av bransjen.

Fylkesordfører Anne Gine Hestetun hadde æren
av å åpne jubileumskonferansen, og benyttet
anledningen til å gratulere bransjen i vest med
tre seire i Yrkes-NM for lærlinger.

Adm. direktør Jon Sandnes i Byggenæringens
Landsforbund (BNL) bidro med et engasjerende
foredrag med tittelen «Endring, endring, endring».

Fylkesdirektør i NAV Hordaland, Tommy Johansen,
oppfordret til nytenkning når det gjelder rekruttering
av arbeidskraft til bygg- og anleggsbransjen.

Byarkitekt Maria Molden siterte Inger Hagerups «Det
bor en gammel baker» i sitt innlegg om arkitekturens
plass og betydning for en vellykket byutvikling.

Adm. direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene i
Norge hilste jubilanten under tapas-måltidet.

«Det blir ny fest i vest», konkluderte partner i
Prognosesenteret, Bjørn Erik Øye.

«Alt skal digitaliseres – hva pokker gjør vi?», spurte
direktør for digitalisering i Veidekke Eiendom,
Mikkel Nielsen.

Konsernsjef i Kruse Smith, Heidi Wolden, har
bakgrunn fra petroleumssektoren, og understreket
betydningen av samarbeid for å øke sikkerheten i
bygg- og anleggsbransjen.
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Moxnes har satt rekord
«Arbeiderpartiet er faen ingen søndags
skole», sa avdøde Haakon Lie – mannen
som i 24 år drev Norges største parti
med hard hånd fra sitt kontor på
Youngstorget. Mannen som driver
EBA Vestenfjelske med god utsikt
over Torgalmenningen slår neppe
den rekorden, men Hans Martin Moxnes har likevel allerede plassert seg i
historien som den som har sittet
lengst som direktør i foreningen.
– Jeg tiltrådte 1. mai 2010 og kan dermed
se tilbake på snart ni års tjenestetid for de
NHO-organiserte entreprenørbedriftene i
Hordaland og Sogn og Fjordane. Dermed
har jeg sittet lengre i stolen enn noen av
mine forgjengere – også Asbjørn Algrøy som
var foreningens direktør fra 1989 til 1997.
Det er jeg litt stolt av, for noen søndagsskole er det heller ikke her. Med det mener
jeg ikke at dagene preges av krangling og
grov munnbruk – men av mye og hardt
arbeid, sier «noe over 50»-åringen.
Moxnes er født og vokste opp i Trondheim,
men har bodd halve livet i Bergen. Etter å
ha studert realfag og jobbet noen år som
lærervikar, begynte han på juss-studiet på
UiB og tok eksamen i 1995. Deretter flyttet
han til Oslo og jobbet først i Barne- og Like
stillingsdepartementet og så i Nærings- og
Handelsdepartementet, før han i 2000, etter
å ha truffet en bergenserinne, vendte tilbake
til Bergen og rådgiverstilling i Hordaland
fylkeskommune. Siden er han blitt værende,
og er blitt bergenser av hjerte.

Trønder med bergenske røtter
– Noe av forklaringen på min kjærlighet til
Bergen og bergenserne, og dermed også
hangen til litt selvskryt, kan være at min 10
ganger oldefar, John Randall, var borgermester her i byen på 1500-tallet. Da var

ikke Bergen bare Norges hovedstad, men også den største
byen i Norden.
Men at det bak Hans Martins
trønderske talemål og corpus
befant seg en sjel med bergensk temperament og lynne,
kunne ikke styret i EBA Vesten
fjelske vite da man tok sjansen
på å ansette ham som direktør
i 2010. – De forholdt seg til en
jurist med yrkesmessig bakgrunn som byråkrat i det offent
lige og som næringspolitisk

leder i Bergen Næringsråd,
Hans Martin Moxnes er tidenes lengstsittende direktør
uten nevneverdig kunnskap
i EBA Vestenfjelske.
om entreprenørbedriftenes utfordringer. Det faglige gikk fint,
men når det gjaldt tradisjonene
i foreningen hadde jeg noen skikkelige vi at det er formidable prosjekter som venter
flauser i starten. Lærekurven ble bratt, – i generasjoner fremover.
men heldigvis så interessant at gleden ved
å gå på jobb er minst like stor i dag som Les og lær av historien
Som det største høydepunktet i tiden som
da jeg begynte.
EBA Vestenfjelskes daglige leder trekker
Har fått stor frihet
Hans Martin frem feiringen av foreningens
Som leder for en arbeidsgiverorganisasjon hundre år i 2016. Da fikk også hans sterke
og bransjeforening i NHO-familien er det til interesse for historie sitt utløp gjennom arenhver tid små og store «obligatoriske» beidet med jubileumsboken. – Hvis jeg
oppgaver for medlemmene som må løses. skal gi et råd til kollegaer i bransjen, og
– Men styret i foreningen har likevel gitt spesielt de unge og fremadstormende, må
meg og mine dyktige medarbeidere i Bergen det være å lese og reflektere over med
og Førde stor frihet til å jobbe langsiktig hvilket mot, risiko og gjennomføringsevne
med det vi «brenner» mest for. Derfor er våre forgjengere gikk løs på store byggekampen for et organisert og seriøst ar- oppgaver – både før og etter krigen. Det
beidsliv en fanesak, likeså arbeidet for å bør gi oss inspirasjon til å ta nye, store
styrke rekrutteringen til næringen gjennom steg med de teknologiske hjelpemidlene vi
teoretisk og praktisk fagopplæring med nå har til rådighet.
høy kvalitet. Jeg synes vi har fått til svært
mye i løpet av disse årene til gagn for
bransjen og den enkelte bedrift. Aldri har
bygg og anlegg som næring stått sterkere
enn nå, og i motsetning til olje og gass vet

Våre
samarbeidspartnere
Advokatfirmaet
Steenstrup Stordrange DA
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Tre strake til Vestland

To av de tre Vestlands-vinnerne i
Yrkes-NM, Joakim Skrede
Skjeldestad og Trygve Skorve
Haugland, flankert av Nils Arne
Ødegård og Jonny Olsen.

Nye Vestland fylke tok tre strake seire i yrkes-NM i 2018. Trygve Skorve Haug
land fra Askøy
gikk til topps i konkurransen for
betongfaget, Aleksander Furubotten fra Meland seiret i murog flisleggerfaget, og Joakim
Skrede Skjeldestad fra Sogndal
ble best i tømrerfaget.
Yrkes-NM ble arrangert på Hellerud
sletta i Akershus. Dette er en konkur
ranse som arrangeres annethvert år

og som har som mål å øke rekrutteringen, samt synliggjøre viktigheten
av yrkesfag i et samfunnsperspektiv.
Lærlingene jobber med praktiske
oppgaver over tre dager, og resultatene blir bedømt av en jury.
- Aldri før har Vestlands-dominansen
i byggfagene vært så sterk som i
dette mesterskapet blant de fremste
lærlingene i landet, sier opplæringslederne Jonny Olsen i Byggopp
Hordaland og Nils Arne Ødegård i
Byggopp Sogn og Fjordane.

Medlemsaktiviteter 2019

Kurs 2019

22. januar: Medlemsmøte - lokalt - Sunnhordland

Hordaland:

12. februar: Medlemsmøte - lokalt - Førde
6. februar: Bransjemøte med Statens Vegvesen - Bergen
7. februar: Medlemsmøte - sentralt - Bergen
1. mars: Årsmøte EBA Sogn og Fjordane – Førde
Årsmøte Byggopp Sogn og Fjordane – Førde
15. mars: Årsmøte EBA Vestenfjelske - Os
Årsmøte Byggopp Hordaland - Os
4. april: Entreprisedagen i Vest - Bergen
23. mai: Entreprenørdagen og generalforsamling i EBA - Oslo
13. juni: Medlemsmøte med befaring - sentralt - Bergen
19. - 22. september: Studietur EBA Vestenfjelske - Wien
3. oktober: Medlemsmøte - sentralt - Bergen
31. oktober: Vestlandske Bygg og Anleggsdag - Bergen
21. november: Medlemsmøte med kåring av "Årets lærling"
- sentralt - Bergen

15. februar: NS 8405 Basiskurset
18. – 20. februar: LEAN Construction
5. mars: Offentlige anskaffelser
7. mars: TEK 17
11. mars: Samspillskontrakter
18.-19. mars + 25.-27. mars: Betongarbeider – Utførelse av
				
betongkonstruksjoner (U3)
29. mars: Overtakelse av bygg og anlegg, ½ dags kurs
29. mars: Sluttoppgjør, ½ dags kurs
8. april: Lovpålagt HMS opplæring for ledere
21. mai: NS 8415/NS 8417

Sogn og Fjordane:

27. februar: Bustadoppfølgingsloven
20. mars: NS 3420 – oppdatering
3.-4. april: Prosjektering og energieffektive bygg
4.-5. juni: Lederutvikling
25. oktober: TEK17/Byggherreforskriften
Dato kommer: Samspillkontrakter
		
Overtakelse/mangler&reklamasjon
		
NS8415 & NS8417
		
40 t HMS – grunnlæring

Våre samarbeidspartnere

MEETINGS & EVENTS

Nyhetsbrev nr.1.2019
Ansvarlig redaktør: Hans Martin Moxnes
Redaksjon: Hans Martin Moxnes og NOR PR
Design: NOR PR
Trykk: Bodoni AS

Trygve Skorve Haugland (19) er elev
på TAF-linjen på Knarvik vidaregåande
skule og har lærlingplass hos Entreprenør Magne Heldal AS i Bergen.
Aleksander Furubotten (21) har også
vært elev på Knarvik vgs, og er lærling
hos Fyllingen Flis og Mur i Bergen.
Joakim Skrede Skjeldestad (19) har
gått på Sogndal vidaregåande skule
og har nå lærlingplass hos Byggsenteret Audun Hundere AS i Sogndal.

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
Vestenfjelske avdeling
Valkendorfsgaten 1a, 5012 Bergen
Telefon: 55 90 72 50
www.ebavest.no.

