
- Elevane på TAF-Byggfag er veldig 
seriøse og flinke. Dei siste åra har 
jente-andelen auka monaleg, og det 
er gledeleg at det mellom søkjarane 
er stadig fleire som har bygg og 
anlegg som førsteval, seier Bjørn 
Brekkan, ansvarleg for TAF-tilbodet 
på Knarvik vidaregåande skule. 

Knarvik var den første skulen i landet som 
starta ei linje med Tekniske og Allmenne 
Fag (TAF). Linja for Teknikk og industriell 
produksjon kom i gang i 1992 i samarbeid 
med FRAMO-bedriftene og Rolls Royce. 
Deretter kom Elektrofag i 1996, Bygg- og 
anleggsteknikk i 2000, med EBA Vesten-
fjelske som fødselshjelpar, og Helse- og 
sosialfag i 2007. I dag er det seks skular 
på Vestlandet som tilbyr TAF-program.

- Med TAF-Byggfag oppnår elevane 
dobbel kvalifikasjon etter fire år; både 
fagbrev og studiekompetanse med 
fordjupning i mate matikk og fysikk. Dette 
gjer linja attraktiv, i tillegg til at dei som 
kjem inn får kontrakt med ei bedrift og løn 
frå første dag.

Då «Vestlandsmeldinga» vart lagt fram på 
Vestlandskonferansen i februar vart TAF-
utdanninga halde fram som døme på 
korleis framtidas utdanning bør vere. Dei 
to fyrste åra går eleven tre dagar på skule 
og arbeider to dagar i bedrift. Dei to siste 
åra er dei lærlingar med lærekontrakt. 
Tredje året er fordelinga mellom skule og 
bedrift som i dei første, medan eleven det 
siste året er i bedrift tre dagar i veka. Etter 
fire år tek dei sine siste eksamenar på 
skulen og avsluttar opplæringa i bedrift 
med fagprøve.

Kamp om plassane
- Utdanninga er krevjande og nålauget for 
å kome inn er trongt. Til hausten tek vi inn 
14 – 15 elevar på TAF-Byggfag, og det er 
karakterar frå ungdomsskulen og intervju 
med bedrifter som ynskjer ein TAF-elev 
som vert lagt til grunn for opptaket, seier 
Brekkan.

Han fortel at det tidlegare har vore færre 
kvalifiserte kandidatar (elevar med gode 
nok karakterar i matematikk og naturfag) til 
TAF-Byggfag, og at søkjarar til Elektro eller 
TIP difor har kome med i bunken. – Men 
trenden dei seinare åra er at dei fleste som 

søkjer og kjem inn, ynskjer ei framtid i 
entreprenørbransjen. I dei fire siste kulla 
utgjer jenter 18 prosent av elevane, noko 
vi også synes er bra for ei mannsdominert 
næring.

EU ser på TAF
TAF-elevane går gjerne vidare på 
universitet eller høgskule, og då med ein 
kompetanse frå yrkeslivet dei andre 
studentane ikkje har. Ordninga vekker 
ikkje berre åtgaum nasjonalt. Nyleg hadde 
Knarvik vgs besøk frå EUs organ for 
yrkesopplæring (CEDEFOP) som ville lære 
meir om opplegget og om korleis skulen 
samhandlar med private bedrifter og 
offentlege institusjonar om opplæringa. 

Verd slitet
Mellom dei 14 elevane som i vår avslutta 
fire år med TAF-Byggfag på Knarvik vgs er 
det ei felles oppfatning at utdanninga har 
vore verd slitet. Elevane fortel at dei har 
sett stor pris på vekslinga mellom dagane 
i bedrift og på skulebenken. Dei fleste held 
fram med utdanning på høgskule- og 
universitetsnivå, medan nokre ønskjer å 
arbeide som fagarbeidarar ei stund før dei 
tek vidare utdanning. – Med TAF-Byggfag 
står alle moglegheiter opne, seier dei.

TAF for dei tøffe

Elevane som avslutta fire år med TAF-Byggfag på Knarvik vgs i vår. Fremst frå venstre Andreas Øvsthus, 
Simen Overøie Kallekleiv, Trygve Skorve Haugland, Anders Bergan og Brage Skorve Haugland. Bak frå 
venstre Olav Henning J. Holdhus, Knut Haukeland, Andrine Haugland Olsen, Sverre Steines Romøren, Henrik 
Bakke, Joakim Skjerping, Torstein Tonning og TAF-ansvarleg Bjørn Brekkan. Sindre Ryland og Sondre Løvfall 
Aasen var ikkje til stades då biletet vart teke.    
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Vestland blir bra 

andag 9. september er det 
kommune- og fylkestingsvalg. 

Valg av fylkesting er normalt ikke det 
som engasjerer mest, men i år blir det 
spesielt for oss i Hordaland og Sogn og 
Fjordane. Ikke fordi hele 17 partier (!) 
stiller liste, men fordi vi for første gang 
skal velge politiske ledere til det 
sammenslåtte Vestland fylke. 

At prosessen med å fusjonere «store» 
Hordaland og «lille» Sogn og Fjordane 
har knirket litt underveis, var ikke 
uventet. Men nå er organiseringen mer 
eller mindre på plass. Selvsagt skulle 
også Rogaland og Sunnmøre vært en 
del av storfylket, men det kan komme 
på et senere tidspunkt.

I EBA Vestenfjelske kan vi på mange 
måter si «velkommen etter» til Vestland 
fylke. I den organiserte delen av entre-
prenørbransjen ble grunnlaget for samling 
av kreftene over fylkesgrensene lagt 
allerede i 1970 da generalforsamlingen i 

Entreprenørenes Landssammenslutning 
(nå EBA) fattet vedtak om å opprette 
avdelinger. Det har både lagt grunnlag 
for nyttig erfaringsutveksling, og gitt oss 
styrke til å jobbe mer mål rettet på våre 
prioriterte saksområder. 

Med én fylkeskommune å forholde seg 
til, bør samarbeidet om videregående 
opplæring og rekruttering til bransjen 
kunne bli enda bedre. Byggopp-
kontorene i Hordaland og Sogn og 
Fjordane har nå oppfølgingsansvar for 
ca 200 lærlinger hver, og det er svært 
viktig at både disse og forhåpentligvis 
enda flere lærlinger i årene som 
kommer, blir ivaretatt og stimulert på en 
god måte. Derfor tilpasser vi organi-
seringen av opplæringskontorene til 
den kommende skolestrukturen, vel å 
merke fortsatt med sterk lokal tilstede-
værelse i vidstrakte Vestland.

Regionsreformen innebærer ikke bare 
sammenslåingen av to fylkeskommuner 
og to fylkesmannsembeter, men også 
at 24 kommuner i de to fylkene fra års-
skiftet blir redusert til ni. Større kommuner 
gir grunnlag for økt profesjonalisering 
og handlekraft på administrativt nivå, og 
på sikt forhåpentligvis også økonomi til 

å yte enda bedre tjenester til innbyg-
gerne. Som leverandører av bygg og 
anlegg til så vel skole, helse og eldre-
omsorg, idrett, kultur, samt lokaler til 
admi nistrasjon, bør vi derfor hilse reformen 
på fylkeskom munalt og kommunalt nivå 
velkommen.

Men verken som forening eller enkelt-
stående bedrifter gir regionsreformen 
oss noe gratis. Vi må være våkne, følge 
med og ta initiativ. Det gjør EBA 
Vestenfjelske når vi sammen med våre 
partnere bak Vestlandske Bygg- og 
Anleggsdag, gjør «Vestland 2020» til 
hovedtema på VBA’en torsdag 31. 
oktober. Her får vi blant annet anledning 
til å ha dialog med ledelsen i den nye 
fylkeskommunen om deres tanker rundt 
kontraktsstrategier. Jeg tror Vestland 
blir bra!

Per Christian Stoltz
Styreleder i EBA Vestenfjelske

M

Hans Martin Moxnes

Kommuneplanens Arealdel (KPA) i 
Bergen har i lang tid vært en hovedsak 
i de næringspolitiske aktivitetene til 
EBA Vestenfjelske. 

- Både i foreningen og gjennom Nærings-
politisk Utvalg for Bygg og Anlegg i 
Hordaland har vi tatt en rekke initiativ til 
møter med politikere med sikte på å få til 
endringer i byrådets forslag, og for å 
redusere graden av detaljstyring av by-
utviklingen som planen legger opp til, sier 
direktør Hans Martin Moxnes i EBA 
Vestenfjelske. Han presenterte også bran-
sjens synspunkter da Komite for Miljø og 
Byutvikling arrangerte åpen høring om saken.

Media har også vært en viktig arena for 
debatt om KPA. I sin faste spalte i BA har 
Moxnes kritisert KPA-forslaget i innlegg 
både i desember i fjor og i april; det siste 
med tittelen «Hvor dyrt skal det bli å bygge 
og bo i Bergen?». Disse innleggene er 
gjengitt på ebavest.no.

- I den politiske dialogen har vi til en viss 
grad møtt forståelse for våre innvendinger 
og bekymringer. Vi kommer derfor til å følge 
opp saken etter kommunevalget i 
september, sier Moxnes.

Tett oppfølging av KPA
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- Eg hadde tenkt å verte lastebilsjåfør. 
Men då eg fekk prøve meg i 
gravemaskina syntes eg det var 
kjekt. Så no er planen å søke lina 
for anleggsmaskinførarar på Mo og 
Øyrane vgs neste år.

Robin Holst var ein av kring 40 elevar i 9. 
klasse på Naustdal ungdomsskule som 
over to skuledagar i mai fekk ein smak på 
kva ein karriere i bygg og anlegg kan by på. 
Byggopp Sogn og Fjordane gjekk saman 
med Opplæringskontoret for anleggs- og 
bergfagene (OKAB) om informasjon og 
praktiske øvingar. Frå byggingeniørstudiet 
i Førde kom det folk som fortalde om 
planlegging av bygg frå teiknebrettet til 
byggeplassen. Elevane fekk demonstrert 
prosjektering med BIM, og nytte WR-brillar 
for å sjå eit bygg i tre dimensjonar.

- Vi starta «Småhus»-prosjektet i fjor etter 
idé frå kollegaene våre i Oslo og Akershus, 
og har no tatt dette eit steg vidare for å 
skape interesse for byggfaget både mellom 
teoretisk og praktisk anlagte elevar, fortel 
leiar for Byggopp Sogn og Fjordane, Nils 
Arne Ødegård. – Gjennom samarbeidet 
med OKAB og Høgskulen får kurset større 
fagleg breidde, som vi meiner vil gjere 
det lettare å få skulane til å sette av tid til 
gjennomføring av prosjektet.

Nytt av året er også at øvinga med å føre 
opp eit hus i miniatyrutgåve med sag og 
limpistol som reiskapar, er utvida med ei 
øving med forskaling og støyping med 
betong. Elevane vart delt inn i grupper på 
fire som flytta seg frå tømrar- til betong-
stasjonen i gymnastikksalen på skulen.

Byggopp Sogn og Fjordane har engasjert 
Arne Skålvik som leiar for «Småhus»-
prosjektet. Han har fagbrev som tømrar og 
meir enn 25 års erfaring frå bransjen.  

– Det er ei glede å sjå elevane gå laus på 
arbeidsoppgåvene, både med å rekne ut 
lengda på stendarar og diagonalar, og 
å få husa til å reise seg. Dersom vi på 
denne måten får sådd nokre frø om bygg 
og anlegg i hovudene til dei som neste 
år skal velje vidaregåande opplæring, har 
opplæringa ein misjon, seier han.

Kamilla Grønfur må som Robin og dei 
andre 9. klassingane i Naustdal søkje 
vidaregående skule etter nyttår. – Dette var 

gøy, mykje gøyare enn vanleg skule, seier ho. 
Om eit av byggfaga kjem med på hennar 
ynskjeliste, veit Kamilla ikkje no. – Men ein 
veit jo aldri, seier ho med eit løynd smil. 

«Småhus»-prosjektet i Sogn og Fjordane 
held fram i haust. – Det er fleire skular 
i Nordfjord som ynskjer å få dette inn på 
timeplanen, og skular i Sogn vil også få til-
bodet, seier Nils Arne Ødegård.

Vert motivert for bygg og anlegg 

Robin Holst er klar for utdanning som anleggsmaskinførar, medan Kamilla Grønfur skal tenkje på om ein 
karriere i bygg og anlegg er det ho skal satse på.

Å køyre dumpar i simulator er spanande.

Støyping høyrer og med på programmet.

Elevar i aksjon med bygging av småhus.

Elevane får prøve seg i ei gravemaskin.
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– Vekst og resultater er viktig, men 
det aller viktigste for Vestlandsentre-
prenøren er at alle ansatte i våre 
bedrifter skal oppleve jobben som 
utviklende og trygg, sier Jan Olav 
Jørgensen. – Trygghet betyr ikke bare 
at lønnen kommer på konto hver 
måned, men mest av alt at hver og en 
kommer uskadet og fornøyd hjem når 
arbeidsdagen er slutt.

Det kan høres ut som en floskel, men 
mannen som i 1997 kjøpte opp 
familieselskapet Tertnes Entreprenør mener 
alvor. I bedriften jobbet faren Olav og to 
brødre. – Under et oppdrag med graving av 
et avløp kom min onkel Bjarne, som da var 
i 30-årene, i klem med en wire og fikk revet 
av en arm og en fot. Han kom seg heldigvis 
og var i arbeid i selskapet frem til han ble 
pensjonist, og levde til han ble 89 år. Men 
ulykken satte sitt preg på familien. Så du 
kan trygt si at jeg fikk HMS inn med 
«farsmelken», og ikke fra en bok hos Beyer.

Har bygget stein på stein
Det er også med «livets skole» som viktigste 
ballast Jan Olav Jørgensen gjennom JOJ 
Tertnes Holding med årene har bidratt til å 
skape betydelige verdier innen så vel 
eiendom som entreprenør- og industri-
virksomhet. Vestlandsentreprenøren (VE) 
eies av KB Gruppen og Tertnes Holding. 
Siden dette samarbeidet startet i 2014 har 
omsetningen vokst og inntjeningen økt. 

- Det er en spennende reise, der nøkkelen 
er rekruttering av svært kompetente med-
arbeidere og ledere som er produksjonsret-
tet i sin ledelse. Prosjekt lederne er «guden» 
i vårt system, legger han til.

Vil vokse videre 
Selv utøver Jørgensen innflytelse i 
virksomheten som aktiv eier i styrene i 
selskapene. – Målet er å fortsette veksten 
både på topp og bunnlinje. Det skal vi få til 
både ved å utvikle de bedriftene vi har og 
gjennom strategiske oppkjøp. På 
anleggssiden ønsker vi oss et sterkere 
fotfeste i Sogn og Fjordane, men vi er åpne 
for dialog med alle som kan dra nytte av å 
tilhøre et større entreprenør-fellesskap og 
som deler våre verdier. I tillegg opererer vi 
ulike steder i landet med vegvedlikehold, så 
hele Norge er markedet vårt innenfor 
vegdrift.

Organisering er et gode
En viktig verdi for Jørgensen er det organi-
serte arbeidslivet, også det en følge av 
«farsmelken».  Fra kontorskuffen henter 
han frem medlemsboken til Olav Jørgensen 
i Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund 
(nå Fellesforbundet), med tydelige bestem-
melser for medlemmene, for eksempel: «Et 
medlem som skylder kontingent for mer 
enn 6 uker, har ingen rettigheter i forbun-
det». 

- Jeg er en sterk tilhenger av at både ar-
beidsgivere og arbeidstakere vet hvilke for-
pliktelser og rettigheter de har i forholdet. 
Jeg håper at vi ser våre kollegaer og evner 
å strekke seg for at disse skal stortrives hos 
oss. Klar og tydelig tale gjør det mye en-
klere å løse konflikter eller misforståelser, 
og komme videre. 

Mye å holde styr på
For videre skal 57-åringen i høyt tempo 
både med VE og et kobbel andre virksom-

heter. Med kompanjongen Rolf Tore Ander-
sen har han bygget opp Rexir til en eien-
domskjempe i Sør-Norge med hovedsete i 
Bergen, og med utgangspunkt i eiendoms-
utviklingen har Rexir Bygg sett dagens lys. 
Dette selskapet har Entreprenør Magnar 
Sivertsen og rehabiliteringsselskapet Hin-
denes Unneland & Juvik som heleide døtre 
– begge med Jan Olav Jørgensen som sty-
releder. Fra nyttår er også Alsaker Stål 
kommet inn i familien.

Og som om ikke det er nok må han også 
ivareta posisjonen som majoritetseier i 
Vitek; selskapet som leverer tjenester 
relatert til rør og avløpssystemer, med 
spesialkompetanse innen rensing av rør og 
rørfornying. Vitek er også en etablert aktør 
innen håndtering av farlig avfall både på 
land og sjø, samt rengjøring av tanker. 
Selskapet ledes fra Bergen, har etablert 
avdelingskontor på Østlandet og egen 
virksomhet i Danmark, og har utført sine 
første oppdrag i Sverige. - Vi ruller nå Vitek 

Trygge arbeidsplasser
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Jan Olav Jørgensen med medlemsboken hans far, Olav, hadde i Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund. 
– Det organiserte arbeidslivet er en viktig verdi, sier han i dette intervjuet.



I konsernet Vestlandsentreprenøren 
AS inngår fem aktive datter-
selskaper med totalt ca 435 medar-
beidere.

Presis Vegdrift AS er den største virk-
somheten i konsernet, og fokuserer på 
drift og vedlikehold av offentlig vei i Norge. 
Selskapet drifter i dag 12 kontrakter for 
Statens Vegvesen. Presis Vegdrift har ca 
260 meget godt kvalifiserte ansatte, og 
en stor og moderne maskinpark. Bedrif-
ten har hovedsete i Bergen og ledes av 
Eivind Iden.

Tertnes Entreprenør AS har en his-
torie som går tilbake til 1902 og har vært 
i familien i fire generasjoner. Bedriften har 
i dag ca 35 godt kvalifiserte ansatte og 
en moderne maskinpark. Tertnes Entre-
prenør utfører alle typer infrastruktur- pro-
sjekter, som asfaltering, grunn- og be-
tongarbeid, reparasjoner av vann og 
avløp, samt tjenester innen kabellegging 
og telekommunikasjon. Selskapet har 
hovedsete i Bergen og ledes av Rolv Lo-
rents Grimstad. 

Bergen Bydrift AS har en historie 
som går tilbake til 1855. Selskapet har 
virksomhet innen fagområdene grunn-
arbeid, anleggsgartnerfaget, drift og ved-

likehold av vei, vann og avløp, samt annen 
infrastruktur. Bergen Bydrift har ca 60 
godt kvalifiserte ansatte og disponerer en 
moderne maskinpark. Bedriften med ho-
vedkontor i Bergen ledes av Trond Hjel-
meland.

Kjosås Maskin AS er en maskinentre-
prenør som leverer og utfører fullverdige 
tjenester innenfor grave- og sprengnings-
arbeid, transport, montering, stikning, 3D 
maskinstyring, riving, gjenvinning, samt 
vei, vann og avløpssystem. Selskapets 
ca 45 medarbeidere fokuserer særlig på 
grunnarbeid, transport, kranarbeid og 
avfallsbehandling. Kjosås Maskin er 
lokal isert i Norheimsund i Kvam, og ledes 
av Sten-Christian Pedersen.

VE Anlegg AS har betong- og grunn-
arbeider, utbygging og vedlikehold av 
infra struktur, samt opparbeiding og ved-
likehold av grøntanlegg, parkområder og 
byrom, som viktigste forretningsområder. 
Bedriften har ca 35 kompetente medar-
beidere, og organisasjonen er rigget for 
mest mulig strømlinjeformet prosjekt-
gjennomføring med en moderne maskin-
park og utstrakt bruk av digitale verktøy. 
VE Anlegg har kontor i Bergen, og ledes 
av Jon Eirik Søyland.

Trygge arbeidsplasser
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Vestlandsentreprenøren har virksomhet over hele landet. Bildet er fra Ibsensgate i Bergen der VE Anlegg 
har et større prosjekt der også Bergen Bydrift deltar.

Dette er 
Vestlandsentreprenøren

ut i våre nordiske naboland.

I tillegg til dette inngår en verkstedskjede i 
porteføljen til JOJ Tertnes Holding. Bulder 
Verksted har lokale verksteder for bil, 
lastebil og anleggsmaskiner på 11 ulike 
lokasjoner i Norge, samt flere mobile 
enheter.

Huser virksomheter med 350 ansatte 
i Eidsvåg Senter
Hvor mange arbeidsplasser Jan Olav 
Jørgensen direkte eller gjennom samarbeid 
med andre aktører har vært med å skape, 
har han ikke tall på. Men det han vet er at 
basen på Eidsvåg Senter, den tidligere 
slakteri-eiendommen, huser virksomheter 
med til sammen ca 350 ansatte. 

- Da jeg kjøpte ut og overtok ansvaret for 
familiebedriften for 22 år siden var det 5 
ansatte og omsetningen var 5,6 millioner 
kroner.  Så noe har vi fått til, sier han med et 
smil.



I vår avslutta det første studentkullet på 
byggingeniør-lina utdanninga på Høgskulen 
på Vestlandet sin campus i Førde, og 
mange av bachelor-kandidatane har 
allereie fått seg jobb. Søkinga til lina mellom 
studentar som startar utdanning i haust har 
vore god. 

- Vi har 25 studieplassar og eg reknar med 
at alle dei vert fylt med kvalifiserte søkjarar, 
seier Ole Fartein Knutsen Kolnes. Han er 
koordinator for tilbodet i Førde som vert 
dreve i samarbeid med byggingeniør-
studiet høgskulen har i Bergen. I Førde er 
prosjekt- og byggeleiing valt som 
hovudsatsing i studiet. Tilbodet omfattar 
også dei som kjem Y-vegen, det vil seie 
med fagbrev i staden for studiespesialisering 
frå vidaregåande skule. 

Byggingeniør-lina i Førde starta opp 
hausten 2016 med EBA Vestenfjelske og 
MEF som viktige fødselshjelparar. Av dei 45 
som starta er det 28 som no har teke 
eksamen og er klare for jobb. Året etter fall 
interessa, men som fylgje av aktiv 
promotering vart søkjartalet betre i fjor og 
enda høgare i år. I det samordna opptaket 
var det i alt 54 søkjarar som hadde 
utdanninga i Førde som førsteval, mellom 
dei sju frå Y-vegen. 

Opptakskravet til alle ingeniørutdanningane 
er generell studiekompetanse med 
fordjuping i realfag (R1, R2 og FYS 1). Men 
dei som har yrkeskompetanse eller relevant 
fag-/sveinebrev kan ta eit eittårig forkurs 
med realfaga. Det er også tilbod om 
fordjupning i realfag for dei med generell 
studiekompetanse utan desse faga, eller 
som har eksamen frå to-årig teknisk 
fagskule. Den såkalla tresemesterordninga 
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. 

Vil etablere fagmiljø
Byggingeniør-studentane i Førde vert 
undervist av lærekrefter i Bergen, både på 
video og på seminar i Førde. – No når 
utdanninga har «sett» seg, er målet å 
etablere eit fagmiljø i Førde. Utfordringa er å 

få tak i dei rette folka, held Kolnes fram. 

Professor Geir Anton Johansen, som er 
dekan på Fakultet for ingeniør- og 
naturvitskap på HVL, er nøgd med 
utviklinga på Campus Førde. Han meiner 
høgskulen sitt prosjekt Rekruttering Sogn 
og Fjordane, som omfattar alle 
ingeniørutdanningane i Førde, har gjeve 
gode resultat.  – Vi har eit sterkt ynskje om 
å tilsette faglege ressursar til Førde for å 
fortsetje framgongen, seier Johansen. 

 – Vedtaket på fylkestinget i Sogn og 
Fjordane i vår om å løyve 15 millionar kroner 
til etablering av Campus Førde Verftet på 
Øyrane vil vonleg gjere det lettare å 
rekruttere fagfolk på høgt nivå. Lokala skal 
fyllast opp med nytt oppdatert teknologisk 
utstyr som mogleggjer innovasjon og 
utvikling for regionen. Desse fasilitetane 
legg til rette for eit tettare samarbeid mellom 
teknologimiljøa ved HVL, Fagskulen og 
næringslivet, seier Geir Anton Johansen. 

Får aldri nei frå bedriftene
Ole Fartein Knutsen Kolnes seier at godt 
samarbeid med byggebransjen i Sogn og 
Fjordane er avgjerande for innhaldet og 
kvaliteten på utdanninga. – Vi får aldri nei 
når vi ber om å få kome til bedriftene eller ut 

på byggjeplassane for å sjå og lære korleis 
tinga vert gjort i praksis. 

Campus Førde har og gode røynsler frå 
samarbeidet med Næringslivsringen Vest 
om karrieredagen på skulen. – I år kom det 
folk frå mange bedrifter for å gjere seg betre 
kjend med studentane. Det er fleire som 
har fått seg jobb, både i Førde og i Bergen. 
Kandidatane som kom inn på skulen med 
fagbrev er særleg ettertrakta, legg Kolnes 
til.

Tek del i rekrutteringsprosjekt
Høgskulen tek óg ansvar for å medverke til 
rekruttering til byggebransjen, mellom anna 
med deltaking i «Småhus»-prosjektet i 
Sogn og Fjordane (sjå side 3). Dei tar og del 
når Byggopp arrangerer praksisdagar og 
informerar lærlingar om utdanningsval, til 
dømes med øvingar i landmåling, teknisk 
teikning og materialprøving. Før lærlingane 
tek fagprøve får dei ei innføring på 
høgskulen om korleis ein ingeniør tenkjer 
og arbeider med eit prosjekt før det vert 
realisert på ein byggjeplass.

- Når aktørane kjenner kvarandre og kan 
dra nytte av kompetansen til dei einskilde, 
går alt så mykje lettare, konkluderar Ole 
Fartein Knutsen Kolnes.     

Ole Fartein Knutsen Kolnes på Høgskulen på Vestlandet sin campus i Førde gler seg over gode søkjartal til 
byggingeniør-lina.

6

God søking til  
byggingeniør-lina i Førde
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Våre  
samarbeidspartnere

Advokatfirmaet 
Steenstrup Stordrange DA

Veidekke måtte i fjor foreta nedskrivninger 
på 550 millioner kroner i prosjektporteføljen 
til den norske anleggsvirksomheten. Sel-
skapet har tatt lærdom av anleggssprekken, 
og har nylig besluttet å velge bort rene 
anbudsjobber. Det opplyste konsernsjef 
Arne Giske på Entreprisedagen i Vest 
torsdag 4. april, som denne gang hadde 
kontraktsstrategier i offentlige byggepro-
sjekter som hovedtema.

- Vi skal velge prosjekter som opphandles i 
forhandling eller hvor vi involveres i tidlig 
fase, fordi det reduserer risikoen og øker 
tilslagsprosenten, og gir oss tilgang til 
kundens kunnskap om prosjektet. Denne 
strategien gir oss også bedre oppgave-
forståelse, og et bedre grunnlag for å legge 
en god gjennomføringsplan, sa Giske.

Les mer på ebavest.no der du også finner 
alle presentasjoner som ble holdt på 
Entreprisedagen i Vest. 

Tar lærdom av anleggssprekk

Entreprisedagen i Vest samlet 120 deltakere, som er rekord.

Gjenvalg i Byggopp 
Hordaland
På årsmøtet i Byggopp Hordaland ble 
Per Christian Stoltz ble gjenvalgt som 
leder og Inger Kristin Ulveseth som 
nestleder. Gjenvalgt til dette styret ble 
også Jørgen Marthinussen, NCC Norge, 
Arnt Rune Andreassen, Entreprenør 
Magnar Sivertsen, og Martha Brandvik, 
Engelsen Bygg. Norsk Arbeidsmands-
forbund har valgt Torbjørn Reigstad som 
deres representant i styret og Kjell Ove 
Fossmark som varamedlem, og 
tilsvarende er Fellesforbundet / Unionen 
Fagforening representert med Mads 
Wiik Kleven og Atle Wedaa som 
varamedlem.

Gjenvalg i EBA Sogn 
og Fjordane  
På årsmøtet i EBA Vestenfjelske, 
avdeling Sogn og Fjordane, ble hele 
styret gjenvalgt. Styret ledes av Rune 
Karlsen, Veidekke Entreprenør. Styret 
består for øvrig av Asle Solvang, Allbygg 
Florø, Knut Løvdal Stauri, HS Bygg og 
Rolf O. Kleiven, Kleiven Sogn. 

Gjenvalg i Byggopp 
Sogn og Fjordane
På årsmøtet i Byggopp Sogn og 
Fjordane ble Rune Karlsen gjenvalgt 
som styreleder. Roald Ask, Gravdal 
Bygg, er nestleder. Styret består for 
øvrig av Asle Solvang, Allbygg Florø, 
Knut Løvdal Stauri, HS-Bygg, Ove 
Jonny Berge, Skår VVS  og Oddbjørn 
Aalen, Fellesforbundet.

Varamedlemmer til styret er Rolf O. 
Kleiven, Kleiven Sogn, Robert 
Ellingsund, Florø Rør og Jan Inge 
Sætre, Fellesforbundet.
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Kurs 2. halvår 2019Medlemsaktiviteter  
2. halvår 2019

På årsmøtet i EBA Vestenfjelske ble hele styret gjenvalgt.  Per 
Christian Stoltz, Stoltz Entreprenør, er styreleder og Inger Kristin 
Ulveseth, Brødr. Ulveseth, er nestleder. Styret består for øvrig av 
Ingmar Austevoll, Veidekke Entreprenør, Hans Skorpen, LAB 
Entreprenør og Rune Karlsen, Veidekke Entreprenør (styreleder i 
EBA Vestenfjelske, avdeling Sogn og Fjordane). Arne Kleivdal, 
Betonmast Bergen, er varamedlem til styret.

Gjenvalg i  
EBA Vestenfjelske

Styret i EBA Vestenfjelske. Foran fra venstre Per Christian Stoltz, Inger Kristin 
Ulveseth og Arne Kleivdal. Bak fra venstre Hans Skorpen, Ingmar Austevoll og  
Rune Karlsen.

27. august:  
Felles medlemsmøte med VVS foreningen, Nelfo, Rørentreprenørene 
og Norges bygg- og eiendomsforening om sikkerhet på byggeplassen 
- 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

Det planlegges også medlemsmøte – lokalt – Sunnhordland og 
medlemsmøte – lokalt – Sogn og Fjordane, men tidspunkt er ikke 
fastsatt.

Hordaland: 
10. september: Samspillkontrakter
17. - 18. september: NS 3420 Beskrivelsetekster
24. september: Totalentreprenørens krav mot prosjekterende  
              ved prosjekteringsfeil (Entreprise)
1. + 7. - 11. oktober: HMS 40 timers kurs
21. - 23. oktober: LEAN Construction
22. oktober: Offentlige anskaffelser
6. november: Bustadoppføringslova
11. - 12. november: NS 8407 Basiskurset
19. november: Utfordringer med fortettingspolitikk
 

Sogn og Fjordane:
19. september: Samspillkontrakter 
20. september: NS 8415 og NS 8417
25. oktober: TEK 17 / Byggherreforskriften (To halvdagskurs)
15. november:  HMS for ledere
Øvrige kurs i begge fylker: Varmearbeid, teori til fagprøve m.m. 
Kontakt Byggopp-kontoret i Bergen eller i Førde for nærmere  
informasjon.


