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Alt ble bra – tross korona
Sofie Øian (19) og Sondre Reed Aasgaard (20) fra Bergen har fire år bak
seg på skolebenken og som betongfaglærlinger i Veidekke Entreprenør.
Korona-utbruddet kunne ha forpurret
avslutningen på utdannelsen, men det
endte bra. Da nasjonen fredag 8. mai
feiret 75 år i frihet, kunne de begge
juble over å ha gjennomført fagprøve
med karakteren «bestått meget godt».
- Vi vet fortsatt ikke om vi faktisk ble smittet
av Covid 19-viruset, men Veidekke tok
selvsagt ingen sjanser da vi ble syke i mars,
forteller de to. De har tilbrakt hele læretiden
på prosjektet E39 Svegatjønn – Rådal.
Fredag 13. mars, dagen etter at myndighetene
«stengte» Norge, følte Sofie seg uvel og dro
hjem fra jobb. Hun spiller i musikkorps og
hadde fått vite at to korpsvenninner hadde
fått konstatert viruset. Som følge av at Sofie
og Sondre hadde jobbet tett sammen, fikk
også han beskjed om å holde seg hjemme
og oppsøke lege. Sondre ble også dårlig, men
henvendelsen til Legevakten ble besvart
med at de måtte være i karantene – og bare
ta kontakt hvis ikke plagene ga seg.

Fagprøve etter plan B
Friske ble de begge nokså raskt, men så
kom påsken – og med den en utsettelse på
tilbakekomsten til brakkeriggen og jobben i
tunnelen på Hamre. For Sofie, som er TAFelev på Knarvik vgs, gikk dagene med til
eksamens-forberedelser i teorifag – eksamener som forøvrig etter hvert ble avlyst.
Sondre gikk ut fra Slåtthaug vgs for to år
siden, og for ham ble dagene hjemme lange og kjedelige.
– Vi fikk god oppfølging av bedriftslegen til
Veidekke i Oslo underveis, men ble litt stres
set med tanke på at opplegget for fagprøven
ikke kunne gjennomføres som planlagt.
Men Veidekke hadde en plan B for de to
lærlingene. – Både for dem og for bedriften
var det viktig at de fikk gjennomført prøven
i vår, sier fagansvarlig for betong i Bergen,
Ole Askvik. Fylkeskommunen stilte også
opp for at Sofie og Sondre skulle få fagbrev.

«High five» på korona-måten. Sofie Øian og Sondre Reed Aasgaard er glade for at de fikk gjennomført
og har bestått fagprøven i betongfaget.

Fire hektiske dager

Kan anbefales for andre jenter

– I løpet av fire dager skulle vi begge to,
basert på et tegningsunderlag, reise tre
vegger med dekke og en drager i front. I
tillegg la vi sammen med arbeidslaget vårt
forskaling og støpte en vegg i anleggstunnelen med 37 kubikkmeter sement, forteller
de ferske fagarbeiderne stolt. – Det var
hektiske dager, men det gikk bra!

Betongarbeidet på E39-prosjektet går mot
slutten. Begge er takknemlige for alt de har
lært av dyktige kollegaer gjennom arbeidet
med så vel forstøtningsmurer, kummer og
fundamenter, som forskaling og støping i
den ni kilometer lange tunnelen i prosjektet.

Klare for nye utfordringer
Begge er fast bestemte på å fortsette karri
eren i Veidekke, og med fagbrev åpner det seg
nye muligheter. Sofie skal til høsten begynne
på byggingeniør-linjen til HVL i Bergen, og
tenker også på to-årig masterstudium på
NTNU etter det. Sondre skal kombinere jobb
som fagarbeider med nett-studier i BIM.

– Skriv også at det ikke er noe problem å
være jente på anlegg, ber Sofie. – Jeg var
heldig som fikk en kvinnelig kollega som
fadder da jeg begynte som lærling, som
hjalp meg med å finne meg til rette. Men
jeg har ikke hatt noen ubehagelige opplevelser med mannfolkene – de har bare vært
hyggelige å jobbe sammen med.

Vi trenger en
sterk forening
A

ller først vil jeg takke medlemmene
i EBA Vestenfjelske som på årsmøtet i april for fjerde gang valgte meg
som styreleder i foreningen. Etter at jeg
påtok meg vervet første gang i 2017,
skrev jeg at det var med stor ydmykhet
jeg gikk til gjerningen. Nå er jeg blitt
noen år eldre og en del erfaringer rikere,
men ydmykheten for oppgaven og den
tilliten jeg blir vist er fortsatt like stor. Det
skyldes ikke bare den betydningsfulle
rollen foreningen har som arbeidsgiverorganisasjon og næringspolitisk aktør
for de seriøse entreprenørbedriftene,
men også den store respekten jeg har
for mine dyktige kollegaer i styret og i
administrasjonen. Sammen er vi et lag
som evner å spille hverandre gode, og
kapteinsbindet bærer jeg derfor både
med ære og stor glede.
Jeg vil også uttrykke takknemlighet til
alle som har deltatt i prosessen med å
samle EBA Vestenfjelske og Byggopp
under én vestlandsk paraply. Vi har
måttet gå noen runder for å finne de

beste løsningene, og derfor var det svært
gledelig at det på årsmøtene ble protokollert enstemmighet om alle beslutninger.
Resultatet er en organisasjonsstruktur
som gjør oss mindre byråkratiske, og
som fullt ut «matcher» regionreformen.
Det styrker vår slagkraft i dialogen med
så vel statlige som fylkeskommunale
myndigheter.
Denne styrken og slagkraften trengs
kanskje nå mer enn noensinne. Før Horda
land og Sogn og Fjordane fra årsskiftet
gikk sammen i det nye stor-fylket, skrev
jeg i denne spalten at «Vestland blir
bra». Jeg fremholdt blant annet at det
med én fylkeskommune å forholde seg
til, så bør samarbeidet om videregående
opplæring og rekruttering til bransjen bli
enda bedre.
Denne forhåpningen var kanskje vel opti
mistisk. Videregående opplæring i yrkes
fag er i endring, med tidlig spesialisering
som et grunnleggende premiss. Prinsip
ielt er vi enige i at elever på Bygg- og
anleggsteknikk allerede etter Vg1 velger
sitt programområde for Vg2; tømrer,
betong / mur, eller et av de andre byggfagene - fordi det gjør elevene bedre
forberedt på læretiden. Men vi har vært

bekymret for om den nye fylkeskommunen ville evne både å dimensjonere og
lokalisere et fullverdig, spesialisert Vg2tilbud i de viktigste fagene i alle deler av
fylket, når nyordningen trer i kraft fra og
med skoleåret 2021 / 2022.
Tross iherdige innspill fra vår side både til
administrasjonen og politikerne, har fylkes
kommunen fattet vedtak med negative
konsekvenser for tilbudet i det viktige
betongfaget. Siste ord er forhåpentligvis
ikke sagt i denne saken, men som forening må vi både være sterke og tydelige
for å sikre et opplæringstilbud som er
tilpasset elevenes og bedriftenes behov
og geografiske tilhørighet.
EBA Vestenfjelske trengs også som
samlingspunkt og talerør i den økonomiske krisen som har fulgt i kjølvannet
av korona-utbruddet. Vår næring er
kanskje den som i størst grad kan bidra
til hurtig å få «hjulene i gang». Men da
må noen stå opp og peke på de mange
uløste samfunnsoppgavene innen bygg
og anlegg som nå kan og bør løses. Vi
trenger en sterk forening!
Per Christian Stoltz
Styreleder i EBA Vestenfjelske

10 korona-råd fra byggenæringen
EBA Vestenfjelske har, sammen med Byggmesterforbundet region Vest, Nelfo i Bergen
og omegn og Rørentreprenørene Norge i
vest, sendt brev til fylkesadministrasjonen
og alle kommuner i Vestland med ti råd om
hva man nå kan og bør gjøre for å for å
opprettholde bygg- og anleggsaktivitet og
utvikle lokalsamfunnene:

4. Øke bevilgningene til å iverksette allerede
definerte og klargjorte vedlikeholdsprosjekter
innenfor inngåtte drifts- og vedlikeholdskontrakter

1. Gjennomføre planlagte anskaffelser

6. Påse at entreprisemodellene blir tilpasset
det lokale næringslivet slik at sysselsettings
effekten blir i de lokale bedriftene, og samtidig
er innenfor lovens krav

2. Fremskynde klargjorte prosjekter
3. Bruk inngåtte rammeavtaler til å få rask
igangsetting av prosjekter
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5. Forsering av vedlikehold og rehabilitering
på offentlige bygg som skoler, idrettshaller
og barnehager

7. Legge til rette for kortsiktige likviditets

avlastninger som blant økt grad av forskudds
betaling og reduksjon av innestående beløp
(driftsgaranti)
8. Legge til rette for det kan ytes forskuddsbetaling av fastsatt vederlag (rundsummer)
på løpende driftskontrakter
9. Opprettholde og om mulig styrke kapasiteten innenfor plan- og byggesaksbehandling
for å få offentlige og private prosjekter ut i
markedet
10. Videreføre godkjenningsperiode for fag
kompetanse der det er påkrevd
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EBA og Byggopp

rigget for Vestland
Både EBA Vestenfjelske og Byggopp
regionalt har etter vårens årsmøter
fått en organisering som er tilpasset
regionreformen med nye Vestland
fylke. Årsmøtet i EBA Vestenfjelske
gjenvalgte Per Christian Stoltz som
styreleder og Inger Kristin Ulveseth
som nestleder. Ulveseth ble valgt som
styreleder for Byggopp Vestland,
som første kvinne siden etableringen
av Byggopp i 1977.
Årsmøtet i EBA Vestenfjelske ble avholdt
fredag 17. april med fysisk tilstedeværelse i
Bergen for fem personer og med øvrig deltakelse på nett og ved fullmakter. I alt var 74
av 86 mulige stemmer representert. Før
årsmøtet i EBA Vestenfjelske var det gjennomført årsmøter i Byggopp Sogn og Fjordane, EBA Sogn og Fjordane lokallag og
Byggopp Hordaland. Hovedsak var vedtak
om innfusjonering av foreningens lokallag i
Sogn og Fjordane med EBA Vestenfjelske,
og sammenslåing av virksomhetene i
Byggopp Hordaland og Byggopp Sogn og
Fjordane til Byggopp Vestland. Byggopp
Vestland skal ha to avdelinger, en i hver av
de to gamle fylkene.

Vedtektene sikrer geografisk bredde
– Styrene i foreningene har over flere år
gjennomført gode prosesser for å tilpasse
organisasjonsstrukturen i EBA Vestenfjelske
og Byggopp i de to tidligere fylkene til nye
Vestland fylke, sier direktør Hans Martin
Moxnes.
– Vedtektene er endret på en måte som
sikrer begge de tidligere fylkene representasjon i foreningenes styrende organer, og
det er svært tilfredsstillende at årsmøtene
enstemmig godkjente denne dynamiske
endringen slik at vi er operative under én
paraply fra Sveio i sør til Stryn i nord. EBA
Vestenfjelske er fortsatt en autonom del av
EBA (Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg), og har det administrative ansvaret for
Byggopp Vestland, understreker han.

Ansatte i Bergen og i Førde
Vestland er det femte største fylket i landet
med nær 640.000 innbyggere, fordelt på
43 kommuner. EBA Vestenfjelske har 65
medlemsbedrifter og i Byggopp Vestland er

Fra årsmøtene i EBA Vestenfjelske og Byggopp Vestland. Fysisk til stede var fra venstre Hans Skorpen,
Hans Martin Moxnes, Per Christian Stoltz og Jonny H. Olsen.

det 256 medlemsbedrifter. Byggopp organi
serer virksomheten tilpasset den administra
tive inndelingen for videregående opplæring i
den nye fylkeskommunen. EBA Vestenfjelske
og Byggopp Vestland har kontorer i Bergen
og i Førde, med en stab på i alt 10 med
arbeidere. Byggopp Vestland har kontrakt
med 411 lærlinger, og er dermed et av landets
største opplæringskontor i bygg- og anleggsfag.

Gjenvalg av Per Christian Stoltz
Årsmøtet i EBA Vestenfjelske gjenvalgte
Per Christian Stoltz fra Stoltz Entreprenør
som styreleder og Inger Kristin Ulveseth fra
Brødrene Ulveseth som nestleder. Styret
består ellers av Rune Karlsen, Veidekke Entreprenør, Knut L. Stauri, HS Bygg, Arne
Kleivdal, Backe Bergen og Marie Therese
H. Haukeland, Heldal Entreprenør. Øystein
Kvamme, Skanska, ble valgt som varamedlem.

Ulveseth skal lede Byggopp Vestland
Byggopp Vestland får Inger Kristin Ulveseth
som styreleder. Som styremedlemmer ble
valgt Arnt Rune Andreassen, Entreprenør
Magnar Sivertsen, Martha Brandvik, Engelsen
Bygg, Rune Karlsen, Veidekke Entreprenør,
Knut L. Stauri, HS Bygg, Birger Grov, Glass

Inger Kristin Ulveseth er valgt til styreleder i
Byggopp Vestland.

og Byggteknikk, Roald Ask, Gravdal Bygg
og Ove-Jonny Berge, Skaar VVS. Styremedlem fra Fellesforbundet er Mads Wiik
Kleven, og Torbjørn Reigstad fra Norsk
Arbeidsmandsforbund.
Den nye valgkomiteen for EBA Vestenfjelske
og Byggopp Vestland består av Arild
Grønsdal, NCC, Ingmar Austevoll, Veidekke
Entreprenør og Jan Olav Jørgensen, Tertnes
Entreprenør.
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Byggjer nytt landemerke i
Tek du turen til Knarvik, kommunesenteret i nye Alver kommune, kan du
ikkje unngå å leggje merke til eit nytt
landemerke i Kvassnesvegen på
nedsida av E39. Her har Nordhordland Helsehus reist seg om lag 30
meter over bakken. Om alt går bra
skal Consto overlevere nøklar til dei
mange leigetakarane til nyttår.
– So langt har vi halde framdriftsplanen.
Men korona-situasjonen byr på utfordringar,
ikkje minst fordi huset skal romme mykje
teknisk utstyr frå inn- og utland som kan verte
forsinka, fortel prosjektleiar Carina Schrøder.
Det er sju kommunar som i felleskap er bygg
herre gjennom selskapet Region Nordhordland Helsehus IKS. Consto Bergen vann total
entreprisen på ca 300 millionar kroner (eks.
mva) på parametrane pris, organisasjon og
teknisk gjennomføring. Kontrakten omfattar
òg levering av ny vanntilførsel og avløp til
området, i tillegg til sjølve bygget. Under
bakken vert det to plan med ca 3.600 kvm.
parkering. I dei seks etasjane med eit samla
areal på ca 13.300 kvm. vert det lagt til
rette for samlokalisering av ulike tenester
som tannlege, legevakt, ambulansetjeneste,
øyeblikkelig hjelp sengepost, helsestasjon,
barnevern, PPT, barne- og ungdoms-psykiatri, voksenpsykiatri, ulike poliklinikker fra
Helse Bergen, fastlegar, spesialisttenester
og eit felles kompetansesenter.
Helse Bergen vert den største leigetakaren.
Inne i det trekanta signalbygget vert det eit
stort, ope atrium, og i dei to øverste etasjane får dei store terrasser, der dei tilsette
og besøkande skal kunne nyte den vakre
utsikta over Osterfjorden på fine dagar.

Fokus på smittevern
Consto Bergen starta arbeidet mot slutten
av 2018 med sanering av husa som stod
på tomten og eit omfattande grunnarbeid.
Kring 30 betongarbeidarar i firmaet tok del i
arbeidet med plasstøping av konstruksjonen.
No er det i hovudsak underentreprenørane
som held på med innvendige arbeider og
fasade, under stødig leiing av Schrøder og
anleggsleiar Jørgen Sandal.
– Smittevern har høgste prioritet, og sjølv
om det kan vere opp til 90 mann som jobbar
samstundes på bygget, har vi – bank i bordet
– ikkje hatt nokon korona-tilfelle. Vi har utvida
garderobekapasiteten for å auke avstanden
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Prosjektleiar Carina Schrøder.

mellom folk, og endra rutinene både for
møter og spising slik at det sit færre i lag.
Borda vert vaska både før og etter kvart arbeidslag har hatt si matpause, og alle kontakt
punkt, som til dømes dørklinker, vert vaska
med sprit to gonger dagleg, held Carina
Schrøder fram. – I tillegg har vi organisert
transporten til og frå anlegget slik at dei som
jobbar saman, kjøyrer i lag. Brakkeriggen
har vi låst, slik at vi har kontroll på kor mange
som er innafor til ei kvar tid.

Lågare sjukefråver

Inne i det trekanta signalbygget vert det eit stort, ope atrium.

Rundturen på det nye helsehuset stadfestar at arbeidarane tek korona-faren på
alvor. Dei har arbeidshanskane på, jobbar
med god avstand til kvarandre – og held
god orden.
– Aldri so gale, at det ikkje er godt for noko.
Vårt inntrykk er at sjukefråveret har vore låg
are enn normalt denne våren. Det vi ottast
for er ferieavviklinga for dei som bur i AustEuropa. Vi treng ordningar som gjer at dei
ikkje må i karantene både etter fram- og
tilbakereise, seier Schrøder.
Ho gir skryt til både leiarar og arbeidarar for
måten dei har takla situasjonen på. – HMS
har med korona fått eit nytt og alvorleg innhald, og vi må berre halde fram med tiltaka
for å unngå at nokon vert sjuke. Den «tradisjonelle» HMS-statistikken er vi òg særs
godt nøgd med. I heile prosjektperioden
har vi berre hatt ein fråversskade, som
gjaldt ein som var uheldig og trakka over.
– Eg vil òg takke byggherren for samarbeidet.
Dei har vist stor forståing for utfordringane
vi har med omsyn til produksjon og framdrift, og tek aktivt del i arbeidet for å løyse
problema. Alt blir bra – Nordhordland Helse
hus vert eit framifrå bygg, seier prosjektleiaren
med eit smil.

Arbeidarane held god avstand til kvarandre.

Nordhordland Helsehus er på ca 13.300 kvm over
seks etasjar.
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i Knarvik
- Ei spanande reise
Consto Bergen vart etablert for åtte
år sidan som dotter i det som no er
blant dei leiande konserna innan
bygg og anlegg i Norge. – Vi fekk ein
fantastisk start på reisa med milliardkontrakten på bygging av kjøpesenteret Horisont, og har lukkast
med å «halde koken» i eit veksande
marknad.
Arve Sande tok saman med fleire kollegaer frå Skanska i 2012 spranget, og
etablerte Consto Bergen saman med
morselskapet Consto med han som leiar.
– I dag er vi 30 funksjonærar og 23 betong
fagarbeidarar og lærlingar med på laget.
Omsetjinga i Consto Bergen vart i fjor ca
470 millionar kroner, og resultatmarginen
har vore god gjennom alle år.

Lettbeint organisasjon
– Vår suksess skuldast framfor alt kompetente medarbeidarar som har levert gode
prosjekt til glede for kundane og for Consto.
I tillegg hadde vi sjølvsagt litt flaks med å
kunne ta fatt på eit stort prosjekt frå starten.
Sjølv om vi er ein del av eit stort konsern
med over 1.000 tilsette i Norge og Sverige,
trur eg vi vert oppfatta som lettbeinte og
flinke til å løyse problem som dukkar opp
undervegs i prosjekta. Aksjonærstrukturen
i dotterselskapet, med 70 prosent på
konsernet og 30 prosent på leiande tilsette, gjer det òg lettare å halde fokus på
lønsemd i verksemda.
Elektro-installasjonen i helsehuset er omfattande.

God balanse i portefølja
Consto Bergen har vore medviten om å
ha god balanse i prosjektportefølja mellom private og offentlege byggherrar.

Arve Sande og anleggsleiar Jørgen Sandal på takterrassen.

– I vår skulle vi ha starta eit rehabiliterings
prosjekt i Bergen, men på grunn av koronasituasjonen kom det stopp-ordre like før
vi skulle starte. Consto har òg hatt eit
boligprosjekt i Bergen sentrum og eit på
Skjold
nes på beddinga, men dei kan
verte utsett avhengig av salet. Då er det
godt å vite at vi i juni kan starte på eit nytt
kombinert kontor- og helsebygg for Bane
NOR på Voss med ein kontraktsverdi på
220 millionar kroner (eks. mva.), og truleg

Arve Sande har vore leiar for Consto Bergen frå
starten i 2012.

frå årsskiftet på ny vidaregåande skule i
Førde til 525 millionar kroner (eks. mva.).
Begge desse prosjekta gir oss arbeid i
2021 og inn i 2022. Forøvrig er vi med i
fleire andre spanande tilbodskonkurranser,
mellom anna bygging av nytt scenekunst
hus i Bergen, fortel Sande.

Nøktern optimist
Dette vil likevel ikkje vere nok til å halde
hjula i gong for fullt, men Arve Sande veit
om fleire offentlege prosjekt som er i «pipe
line».
– Styrken vår er at vi er med i eit solid og
kompetent fellesskap i Consto, som gjer
det mogleg å konkurrere på alle typar
prosjekt i ulike størrelsar. So sjølv om det
vert mange om desse beina framover,
har eg god von om at vi skal hale i land
fleire kontraktar. Samstundes får vi tru at
byggeaktiviteten i privat sektor tek seg
opp att om eit år eller to. Krisa skal ikkje
ta knekken på oss!

Byggingeniørane frå Førde
er ettertrakta
- Byggingeniørane som tek utdanninga
si i Førde er ettertrakta arbeidskraft.
Nesten alle på det første studentkullet
som gjekk ut i fjor er i jobb, og det ser
veldig bra ut for kullet i år òg. Vi gler oss
over at søkinga til lina er stabil og god.

arbeidet med Næringslivsringen
Vest om karrieredagen på skulen
er óg veldig positive, og dei som
vil ha praksisplass i ei verksemd det siste studieåret får
som regel det.

Det seier Arve Leiknes, leiar for Institutt for
Byggfag på Høgskulen for Vestlandet (HVL),
og Ole Fartein Knutsen Kolnes som er koordinator for tilbodet i Førde. I det samordna
opptaket i år var det i alt 54 søkjarar til utdanni
nga i Førde, mot 56 i fjor. Mellom søkjarane
er det 14 frå vidaregåande skule som har
tilbodet i Førde som førsteval og 40 i kategorien Y-vegen og tresemestersordninga.

Gjer fagtilbodet identisk

– Vi aukar talet på studieplassar frå 25 til 30,
og reknar med at dei aller fleste vert fylt med
kvalifiserte søkjarar.

Godt samarbeid med næringslivet
Byggingeniør-lina i Førde starta opp hausten
2016 med EBA Vestenfjelske og MEF som
viktige fødselshjelparar. Føremålet var å
auke tilgongen på byggingeniørar, spesielt til
offentlege og private verksemder i Sogn og
Fjordane.
– Samarbeidet med næringslivet har vore
avgjerande for suksessen. Vi treng ikkje
mase for å kome på befaringar for at studentane skal få innsyn i korleis planlegging og
gjennomføring av aktivitetar på byggeplassane vert gjort i praksis. Dessutan har vi
fått invitere fleire tidlegare studentar med
jobb i bransjen som førelesarar, og får gode
innspel på tema studentane kan skrive bacheloroppgåver på – noko som óg kan vere til
nytte for verksemdene. Røynslene frå sam-

Undervisninga for byggingeniør-studentane på Campus
Førde skjer i samarbeid med
Institutt for Byggfag i Bergen.
Frå komande skuleår vert det
faglege tilbodet av praktiske og
økonomiske årsaker gjort identisk, bortsett frå at studentane i
Førde berre kan spesialisere
seg i studieretninga prosjektbyggeleiing. Men samstundes
får dei no tilgong til stort sett
heile valfag-tilbodet i Bergen.

Det første studentkullet frå byggingeniør-lina på Campus Førde,
saman med staben og dåverande fylkesordførar i Sogn og Fjordane,
Jenny Følling. (Foto: HVL).

Har klart seg bra i korona-tida
Studentane i Førde får undervisning både på
video og «live» i klasserom. Målet har vore at
det kvar veke er ein frå fagmiljøet som reiser
frå Bergen til Førde for å undervise og drive
rettleiing. Etter korona-utbrotet har ikkje det
lete seg gjere, men studentane har klart seg
bra likevel. – Dei er vane med å arbeide med
elektroniske medium, og å bruke e-post og
telefon for å få svar når dei treng hjelp, held
Knutson Kolnes fram.

Styrkar det faglege miljøet
Høgskulelektor Svein-Rune Kleppe er mellom
dei i Bergen som ofte er å sjå i Førde, som
lærar i konstruksjonsfag innafor bygg. Han
seier miksen mellom studentar som kjem
frå studiespesialiserande line på vidare

Fleire vegar inn
Opptakskravet til alle ingeniørutdanningane på HVL er generell studiekompetanse
med fordjupning i realfag (R1, R2 og FYS1). Men dei som har yrkeskompetanse eller
relevant fag-/sveinebrev kan ta eit eittårig forkurs med realfaga. Det er òg tilbod om
fordjupning i realfag for dei med generell studiekompetanse utan desse faga, eller som
har eksamen frå to-årig teknisk fagskule. Denne såkalla tresemestersordninga gjer det
såleis mogleg for dei med studiespesialiserande utan R1, R2 og FYS1, å ta ingeniørstudiet på tre år – på same måte som Y-vegen.
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gåande skule og dei med yrkesfagleg bakgrunn er positiv for det faglege miljøet mellom
studentane i Førde.
– Eg ser ingen stor skilnad i kvaliteten på
dei faglege prestasjonane mellom dei to
gruppene. Det kjem seg nok av at dei som
får plass på studiet med fagbrev er meir
teoretisk anlagt enn andre med same bakgrunn. Samstundes meiner eg at dei med
yrkesfagleg bakgrunn ikkje nødvendigvis
vert betre ingeniørar enn dei som ikkje har
praktisk erfaring, seier han. – Det ein manglar
i praktisk erfaring, lærar ein seg ofte raskt
når ein kjem ut i jobb. Det viktigaste er at
ein er interessert å lære.

Campus Førde Verftet tek form
Ingeniørstudentane i Førde får gjennom
komande skuleår ein ny boltreplass på Øyrane. I dei tidlegara verftslokala kjem det
laboratorier av ymse slag, tilpassa dei ulike
utdanningane. Lokala skal fyllast opp med
teknologisk utstyr som mogleggjer innovasjon og utvikling for regionen.
- For byggingeniør-lina si del legg vi opp til
et samarbeid med Fagskulen i Førde og
med næringslivet om innreiing og utstyr som
er til nytte for utdanninga. Vi skal mellom anna
hente inspirasjon frå OsloMet og NTNU på
Gjøvik som har tilsvarande fasilitetar for
deira byggfag-studentar, seier Ole Fartein
Knutson Kolnes.
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Skal kjempe mot lang nedtur
– Tilbakeslaget i norsk økonomi etter
korona-utbruddet og oljeprisfallet
kommer også til å ramme bygg- og
anleggsnæringen. Vi vil måtte kjempe
på mange fronter for å unngå en
langvarig nedgang for bransjen, sier
direktør Hans Martin Moxnes i EBA
Vestenfjelske.
Etter mange år hvor pilene i hovedsak har
pekt oppover for entreprenørbedriftene på
Vestlandet, tyder mye på at 2021 kan bli
utfordrende for mange.
– Den oversikten vi har over aktiviteten siden
korona-tiltakene ble innført i midten av mars
tyder på at bedriftene på imponerende vis
har klart å holde god fremdrift i igangsatte
prosjekter, og bare i beskjeden grad har
måttet ty til permitteringer. Men mange er
bekymret for høsten og året som kommer, først
og fremst fordi mange planlagte prosjekter
i privat regi settes på vent. Næringsbyggmarkedet er svakt, og vi forventer også krisen
får konsekvenser for boligbyggingen – selv
om signalene fra boligutviklere i Bergen er
mer optimistiske enn det vi hører fra Oslo.
Både sentralt i EBA og BNL og i EBA Vestenfjelske har det vært jobbet aktivt for å
synliggjøre den samfunnsøkonomiske betydningen av at «hjulene holdes i gang» i
bygg- og anlegg.
– Når en betydelig del av næringslivet plutselig måtte stenge dørene og sende folk
på NAV, mens entreprenørene i hovedsak
kunne fortsette som før, ble det feil å stille
seg fremst på barrikadene med krav om
krisehjelp. Men når det i tiden som kommer
blir større fokus på hvordan vi i Norge igjen
skal skape sysselsetting og vekst, vil våre
budskap om investeringer i infrastruktur og
offentlige bygg bli fremført med enda større
tydelighet og tyngde.

Ga innspill til næringsministeren
Moxnes viser til at Inger Kristin Ulveseth,

Hans Martin Moxnes

administrerende direktør i Brødrene Ulveseth
og nestleder i styret i EBA Vestenfjelske, på
innspillsmøtet som næringsministere Iselin
Nybø inviterte til i slutten av april fikk beskrevet utfordringene i bransjen og viktigheten
av å forsere gjennomføring av allerede
planlagte prosjekter. Hun ba også om at
myndighetene stimulerer tiltak for kompetanseheving.
– Vi er en næring som mangler folk i aldersgruppen 50 - 60 år. Vi må bruke alle muligheter for å rekruttere til næringen vår, og
passe på at det er mulig å videreutdanne
og omskolere seg også for dem som nå er
– og kan bli – permitterte, både i vår og i
andre bransjer, fremholdt Ulveseth.

Følger opp kommunene
EBA Vestenfjelske har, sammen med
Byggmesterforbundet region Vest, Nelfo i
Bergen og omegn og Rørentreprenørene
Norge i vest, sendt brev til fylkesadministrasjonen og alle kommuner i Vestland med
ti råd om hva man nå kan og bør gjøre for
opprettholde aktivitet i bygg og anlegg og å

utvikle lokalsamfunnene (se side 2).
- I tiden som kommer vil vi så langt som
mulig peke på hvilke tiltak og prosjekter
kommunene bør prioritere, og tar gjerne
imot innspill fra bedriftene, sier Hans Martin
Moxnes.

Fokus på Sotrasambandet
Moxnes har i to debattinnlegg i Bergens
avisen argumentert for omgjøring av Stortingets vedtak om å gjennomføre byggingen
av Sotrasambandet som OPS-kontrakt.
– Vi mener samferdselsministeren i lys av
krisen burde ha tatt initiativ til en oppdeling
av prosjektet i overkommelige kontrakter for
å gi norske entreprenører mulighet til å konkurrere om deler av dette enorme prosjektet.
Dessverre må vi konstatere at regjeringen
ikke har forstått konsekvensene av at norske
aktører er satt på sidelinjen i konkurransen
med internasjonale giganter. Men vi har i
hvert fall oppnådd å få fokus på ulempene
ved OPS som kontraktsform for store samferdselsprosjekter.

Våre
samarbeidspartnere
Advokatfirmaet
Steenstrup Stordrange DA
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Stabil søking til bygg- og anleggsteknikk
Søkinga til vidaregåande skule i Vestland for elevar med ungdomsrett
gjekk i år ned med 100 i høve til i fjor.
Men mellom dei som veljer yrkesfag
er det i år ein auke på 160 elevar. 54
prosent ynskjer vidaregåande opplæring i yrkesfag og 46 prosent i studie
førebuande fag.
Talet på primærsøkjarar til Vg1 Bygg- og anleggsteknikk til skulane i tidlegare Sogn og
Fjordane har i år auka med åtte til 132. Det
er i alt 150 studieplassar på desse skulane.
Til skulane i tidlegare Hordaland er det 434
primærsøkjarar, to fleire enn i fjor. Talet på
studieplassar er 416.
Til Vg2 Bygg- og anleggsteknikk søkte 153
elevar i Sogn og Fjordane plass, mot 157 i
fjor. Talet på studieplassar er 173. I Hordaland var det 378 søkjarar, mot 417 i fjor. Talet
på studieplassar er 359.

- Vi skulle gjerne hatt endå fleire søkjarar til
Bygg- og Anleggsteknikk, men må seie oss
nøgde med at søkinga er stabil og god, seier
leiar for Byggopp Vestland, Jonny H. Olsen.
Bygg- og Anleggsteknikk omfattar ei mengde
fag som er relevante for næringa. Søkjarane
kan mellom anna ta fagbrev som veg- og anleggsfagarbeidar eller asfaltør, anleggsgart
nar, anleggsmaskinførar, maler, murer, betong
fagarbeidar, tømrar, røyrleggjar, stillasbyggjar,
taktekkar, blikkenslagar, trevaresnekkar eller
glasfagarbeidar.

Flest søkjarar til TIP
Teknisk og industriell produksjon (TIP) er
«vinnar» i Vestland med totalt 1.070 primærsøkjarar til Vg1, opp 50 frå i fjor. Talet på studieplassar i fylket er 970. Elektro har i alt 737
søkjarar, 15 færre enn i fjor. Talet på studieplassar er 559.

Medlemsaktiviteter
2. halvår 2020

- Fram til skulestart reknar vi med at nokre av
dei som ikkje kjem inn på TIP og Elektro vil få
tilbod om og takke ja til ledig studieplass på
Bygg- og Anleggsteknikk, seier Olsen.

Kurs 2. halvår 2020
Kurstilbudet i 2. halvår 2020 vil bli på grunn av koronasituasjonen bli annonsert i ny utgave av nyhetsbrevet som
distribueres innen 15. august, samt på ebavest.no og i
invitasjoner per e-post.

1. oktober: 		
Medlemsmøte – sentralt – Bergen
5. november:		
Vestlandske Bygg- og Anleggsdag – Bergen
26. november:		
Medlemsmøte med kåring av «Årets lærling» – sentralt – Bergen
Dato kommer: Medlemsmøte – Sogn og Fjordane
Dato kommer: Medlemsmøte – Sunnhordland

Følg oss på ebavest.no
EBA Vestenfjelske har en innholdsrik hjemmeside med presentasjon
av foreningen, nyheter og informasjon om foreningens kurstilbud.
Her finner du også arkiv med tidligere utgaver av nyhetsbrevet,
samt programmer og presentasjoner på Vestlandske Bygg- og Anleggsdag (VBA) gjennom årene. Følg oss på ebavest.no.

Våre samarbeidspartnere
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