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Mesterbrevet har alltid vært
tuftet på bærekraft. En mester
har utdanningen som skal til for
å levere produkter og tjenester
av høy håndverksmessig kvalitet,
der det er tatt bevisste valg med
hensyn til bruk og utnyttelse av
materialer. Og der levetid og gjenbruk står høyt på prioriteringslisten fordi det bidrar til reduserte
utslipp og mindre avfall, noe som
er avgjørende for å oppnå et
bærekraftig samfunn.
Dette er også viktig for våre
oppdragsgivere. Vår omnibusundersøkelse fra i fjor viste at
84 prosent av de som skal kjøpe
håndverkstjenester føler seg
tryggere ved å velge en mesterbedrift. I en undersøkelse fra 2016
svarte hele ni av ti at også kvalitet
er svært viktig. Vi har med andre
ord et stort konkurransefortrinn
som det er viktig å synliggjøre.

finne nye løsninger og materialer,
med kvalitet, lang levetid og gjenbruk som mål. I bladet Mestern
har vi fortalt noen av historiene.
Nå vil vi høre flere historier
som vi kan spre ut til et bredere
publikum. Vær stolt av jobben du
gjør og send oss noen ord om den!
Bærekraftens mestere fortjener
å bli vist frem for store og små
beslutningstakere, politikere og
media!

ROGER NYBORG
REDAKTØR

roger@mesterbrev.no

3. omslag 30.750,Bakside 33.800,2/1 side 47.750,Forsidefoto og foto side 10:

Mestere og mesterbedrifter er
en viktig brikke i arbeidet med å
oppnå et bærekraftig samfunn.
Hver dag jobber mestere med å

Martin Bøen Engebretsen

-ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA

3

MESTERN

INNHOLD

6
Betydningen av bærekraft er like

8
Fossilfri byggeplass

12
På vei mot utslippsfrie byggeplasser

gammel som håndverksyrkene

14
Malemesterne tar rekruttering i
egne hender

4

16
Mesterne bevarer best

18
Trehus for miljøet

INNHOLD

20
Rester fra brygging og baking

24
Grønne tak

Miljødirektoratet gir råd

blir snacks

til mesteren

28
Fagfolk gjør arbeidet bedre

26

30
Kokkmester kutter matsvinn

32
Holder kurs i reparasjon

-ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA

5

MESTERN

BETYDNINGEN AV
BÆREKRAFT ER
LIKE GAMMEL SOM
HÅNDVERKSYRKENE

D

Heidi Tveide

daglig leder,
Mesterbrevnemnda

et grønne skiftet handler
om hvordan Norge skal
bli et lavutslippsland og
gå over til å tenke og handle mer
bærekraftig. Bygg- og anleggsektoren står for en stor andel av
klimagassutslippene og rundt 25
prosent av avfallet i Norge. Det har
derfor aldri vært viktigere å tenke
nytt og langsiktig. Denne tankegangen er imidlertid ikke ny for
håndverkere. Håndverksfagene er
bygget på bærekraftige løsninger
gjennom århundrer.
SKRU KLOKKEN TILBAKE
De vakre gamle husene på
Sørlandet eller på Røros ble
ikke bygget for å rives etter
30 år, som mange av våre nyere
bygg er. De ble bygget for å vare,
av håndverkere som tenkte
langsiktig fordi husene skulle
leve i mer enn hundre år. De
ble ofte bygd med kortreiste
og lite bearbeidede materialer
som blir gamle uten å bli stygge
og lite funksjonelle. Husene på

Mesterne sikrer innovative og
bærekraftige løsninger i tråd
med god håndverksskikk
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forblåste steder ble bygget for
å tåle nettopp det stedstypiske
klimaet, slik at folk kunne leve
varmt og beskyttet. Kirkegulvene
ble lagt for å tåle hundrevis av år
med gudstjenester, dåp, bryllup
og begravelser. Bunadene ble
sydd for å vare i generasjoner. De
store klokkene på togstasjoner og
rådhus ble konstruert for å kunne
leve i hundrevis av år, og vil nå stå
igjen selv om alt forandrer seg,
fordi vi har storurmakere som kan
vedlikeholde dem og tilpasse dem
til ny teknologi.
BÆREKRAFT LIGGER I
MESTERNES KUNNSKAP OG
KOMPETANSE
Håndverksfagene bygger på
fagkunnskap ervervet gjennom
generasjoner. Mesterne er
utdannede fageksperter med
en kompetanse som sikrer faglig
kvalitet i både materialvalg og
utførelse etter gjeldende lover,
standarder og normer. Mesterne
sikrer innovative og bærekraftige løsninger i tråd med god
håndverksskikk.
I tillegg jobber mesterne med den
bærekraften det representerer å
lære opp lærlinger og svenner for
å sikre håndverksfagene og kunnskapene for videre generasjoner.

KRONIKK

Vårt budskap til alle som trenger
håndverkstjenester er: Trenger
du å fornye kjøkkenet eller badet,
bruk en mester og få en bærekraftig spesialtilpasset løsning som
tåler behovene familien har i ulike
faser. Bruk en mester når du skal
finne gode energiløsninger og få
støtte av Enova. Bruk en mester
når du skal bygge nytt og få en like
grønn og fossilfri byggeplass som
den på Briskeby brannstasjon.
Ja, bruk en mester uansett hva
du trenger håndverkstjenester til,
så er du sikret den beste kompetansen og de mest bærekraftige
løsningene.
Dette er ikke minst viktig nå med
tanke på den nye avhendingsloven
ved salg av eiendom. Endringene
i loven medfører at selger må
dokumentere eiendommen i mye
større grad enn før, noe som blant
annet innebærer at oppussing skal
være dokumentert av kvalifiserte
fagfolk. Man kan ikke bare si at
man har pusset opp et rom, man
må dokumentere det og legge
det inn i Boligmappa. Slik sett er
lovendringen et viktig tiltak både
mot svart, useriøst arbeid og et
tiltak for å fremme kvalitet og
bærekraft for øvrig.

TIPS OSS OM GODE EKSEMPLER!
Vi i Mesterbrevnemnda er
opptatt av å spre kunnskap og
forskningsnytt om bærekraftige løsninger gjennom bladet
Mestern og våre andre kanaler.
Vi har mange gode eksempler:
Mesterne som testet ut en 150
år gammel teknikk ved rehabilitering på Jarlsberg hovedgård.
Bakermesteren som testet ut
larver i brødet for bærekraft og
sunnhet. Anleggsmestere som
dyrker grønnsaker på byens tak for
å skape god sirkulærøkonomi og
samtidig hindre flom på taket.
Mesterne ligger ofte i forkant
med å tenke bærekraft og
grønne løsninger, og vi i
Mesterbrevnemnda vil gjerne
synliggjøre dette både på forbrukermarkedet og proffmarkedet.
Fortell oss om hvordan du jobber
og tenker rundt bærekraftige
løsninger, og kom med gode
eksempler til inspirasjon og ettertanke, så deler vi informasjonen i
alle våre kanaler!

Følg oss på Instagram

PSST....!

Har du
husket
å betale
årsavgiften?
...Og har du husket å
sjekke at alle opplysninger i mesterregisteret
stemmer, slik at kundene
finner deg? Husk også
at du må krysse av for
firmatilknytning for at
bedriften skal være synlig
som mesterbedrift. Dere
kan være flere mestere
som oppretter firmatilknytning til en og
samme bedrift. Det er
fortsatt nok at en mester
er faglig leder for å bruke
betegnelsen mesterbedrift, men ved å synliggjøre at flere mestere
er tilknyttet bedriften
får dere vist frem større
kompetanse.

@mesterbrev
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BRANNSTASJONBYGGINGEN BRENNER IKKE AV EN ENESTE LITER DIESEL. MESTERBEDRIFTEN
THORENDAHL HAR MÅTTET TILPASSE SEG FOR Å GJØRE BYGGEPLASSEN HELT FOSSILFRI.
AV GEORG MATHISEN

Herfra skal Slottet, ambassadene og resten av Oslos
vestkant reddes hvis det bryter ut brann. Briskeby
brannstasjon 60-årsjubilerer neste år med å bli helt
ny. Det skal skje på grønnest mulig vis. Byggherren
Oslobygg krever blant annet fossilfri byggeplass.
– Alt som ikke kan elektrifiseres, blir avviksbehandlet,
forklarer Christopher Ohm. Han er HMS-sjef hos AF
Håndverk og miljørådgiver på prosjektet.
ET STYKKE IGJEN
Det er nemlig ikke alt som kan gjøres helt fossilfritt
ennå. De store kranene og bilene som henter avfall, er
det rett og slett ikke mulig å skaffe i elektrisk versjon.
– Bransjen har ikke kommet dit ennå at det er mulig,
men vi er i utvikling, sier anleggsleder Kim Kristiansen.
Bygg- og tømrermesteren er prosjektleder for brann-
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stasjonen sammen med kollega Lasse Wavik. Begge
arbeider de for Thorendahl, som er en av en rekke
mesterbedrifter under AF Håndverk-paraplyen.
– Skal du inn, så må du ha elbil. Alt utstyret er elektrisk. Oppvarmingen av bygget er elektrisk: Her er det
ikke noe kokoverk – det er fy-fy. Vi bruker elektriske
hjullastere, trucker, gravere og dosere, forteller
Kristiansen. For å rehabilitere brannstasjonen er det
blant annet gravd ut 1200 kubikk for å senke kjelleren
med en meter.
KJØPER ELEKTRISK
Resultatet er at Thorendahl har kjøpt elektriske
varebiler til prosjektet. Det har også underentreprenørene: Viken Rørleggerbedrift har byttet fire
fossilbiler til elektrisk, og BK-Anlegg står for gravere,

FOKUS PÅ BÆREKRAFT
◣D
 e samarbeider for fossilfri byggeplass – fra venstre
prosjektleder Lasse Wavik i Thorendahl, miljørådgiver Christopher Ohm i AF Håndverk, prosjektleder
Kim Kristiansen i Thorendahl, kommunikasjonssjef
Martin Bøen Engebretsen i AF Håndverk og prosjektleder Ståle Jenssen i Aase Prosjekt.

Olje som har forurenset grunnen, må pumpes opp
og leveres som spesialavfall.

Kim Kristiansen kan skilte med en kraftig lysmast som lader
batteriene på solceller.

hjullastere, lastebil og krokbil med flak, alt i elektrisk
utgave. Også leverandør og søsterselskap Oslo
Technical har kjøpt fossilfri bil for å kunne levere til
prosjektet. Optimera er en annen leverandør som har
investert i ellastebil, mens Mr Pukk henter avfall med
nyinnkjøpt biogassbil.
– Det blir mange ringvirkninger når byggherren setter
de kravene han setter. Vi bidrar til å utvikle bransjen,
mener Ohm og Kristiansen.

lander med beina på bakken, sier Kim Kristiansen.
Lasse Wavik roser Oslo kommune. – Det er positivt
at de starter denne prosessen. De påvirker bransjen,
sier han.

SOLCELLEMAST
– Vi har også investert i en lysmast med solcelleanlegg. Den lader seg opp på dagtid, og så kan du
bruke den morgen og ettermiddag på batteripakke
med 108 000 lumen. Vi har kastet oss på utviklingen.
Noen utfordringer har vi hatt, men jeg føler at vi

STRØMPRIS
Denne vinteren har ikke vært den mest lønnsomme
for å gå over til strøm. På byggeplassen har strømregningene økt fra 23 000 til 145 000 kroner i
måneden. Men da står det også tre store varmepumper og sørger for 18,4 grader inne i bygget hvor
det er flytsparkling, overflatebehandling, mur, puss,
sparkling, maling og gulvlegging.
– Strømprisene påvirker oss – det gjør de. Men
skulle vi stått og varmet 5300 kvadratmeter med
kokoverk, hadde du hatt noen dieselutgifter også,
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FOKUS PÅ BÆREKRAFT

sier Kristiansen. Han forteller om utleieselskaper som
bytter ut kokoverk med pellets og andre løsninger
som ikke går på diesel.
– Bransjen har noen år igjen før vi finner de alternative løsningene på oppvarming. Vi gikk også inn og
valgte underentreprenøren vår på rørleggersiden til
å levere oppvarmingssystemet. Da kan de drifte det
også, forklarer han.
DYRERE I STARTEN
Foreløpig er fossilfritt dyrere på byggeplassen.
– Når du starter en ny prosess, er det jo dyrere til å
begynne med, sier Lasse Wavik.
Brannstasjonen har også slitt med forurensning i
grunnen. En oljeutskiller som har vært defekt lenge,
har sørget for det. Nå er den forurensede massen
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fjernet. Bygget er prosjektert med en fremtidig
vaskehall i bakgården, slik at den nye oljeutskilleren
blir dobbelt så stor.
– Nå får brannstasjonen ordentlig ren og skitten sone.
Det hadde den ikke tidligere. Det nye bygget tilfredsstiller alle de nye kravene som Arbeidstilsynet har
satt siden den ble bygd. Brannfolkene er i en utsatt
bransje. De er en del av samfunnet som bør settes
mer pris på for den innsatsen de gjør for befolkningen, mener Kim Kristiansen.
Oslobygg krever femti prosent fagarbeidere og ti
prosent lærlinger på prosjektet. Sorteringsgraden på
avfall skal minst være 90 prosent – den er 99.

34
meter
krokhøyde

K21-30TSR utleiekra

n

tlf 939 50 100

Power of aluminium

www.klaas.no

Tilhengerkraner
– utleie og salg
Utleiekraner:
•K17-24TSR-H
•K21-30TSR
•2x K23-33TSR
City med kurv

Effektiv hverdag, lang rekkevidde, lave kostnader.
På lager: Brukt K21-30TSR (kun 245 timer), ny K23-33 m/kurv
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PÅ VEI MOT
UTSLIPPSFRIE
BYGGEPLASSER
FOR TRE ÅR SIDEN FANTES DE IKKE. NÅ HAR MER ENN 30 ULIKE BYGGEPLASSER I OSLO TUNGE,
UTSLIPPSFRIE ANLEGGSMASKINER I ARBEID. OVER 20 ULIKE TYPER UTSLIPPSFRIE MASKINER
OG KJØRETØY ER I BRUK PÅ KOMMUNENS BYGGEPLASSER.

De utslippsfrie
byggeplassene
fører til mindre støy,
mindre forurensning,
bedre luftkvalitet og
bedre arbeidsmiljø, viser
en rapport fra Sintef. Den
ser på muligheter, utfordringer,
barrierer og løsninger.
Så langt er utviklingen i tråd med målet om at de
kommunale byggeplassene skal være utslippsfrie i
2025. Kartleggingen som Sintef har gjort, viser at det
er uproblematisk med mindre elektriske maskiner
og utstyr, men at det fortsatt står igjen noen utfordringer for strømforsyning og ladelogistikk når flere,
store anleggsmaskiner opererer samtidig.
– Den største barrieren er at det kan være vanskelig å
benytte seg av utslippsfrie løsninger til tungtransport
når det mangler nok ladeinfrastruktur til tungtransport i Oslo-regionen, og at det da i stedet benyttes
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biodrivstoff eller
fossilt drivstoff,
forteller Sintef-forsker
Marianne Kjendseth Wiik i
en pressemelding.
I tillegg er det fortsatt få tilgjengelige
elektriske anleggsmaskiner og lastebiler,
samtidig som etterspørselen er høy. I noen tilfeller
er det vanskelig å få til provisoriske strømforsyningsløsninger, noe som kan føre til logistikkutfordringer
på byggeplassen.
Wiik peker også på muligheter for å tilpasse arbeidsrutinene og ladeløsningene til en utslippsfri byggeplass – og for å utnytte lokale masser bedre for å
redusere transportbehovet.
Sintef følger opp med å utrede konsekvensene av
utslippsfri byggeplass i Oslo.

SAKSET FRA RØRFAG:

FORESLÅR ENØK-STØTTE TIL HÅNDVERKERNE
I et møte mellom Naturvernforbundet, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening, Elektroforeningen
og miljøstiftelsen Zero, der
temaet var strømsparing i
bygninger, lanserte Guro Hauge
i Zero tanken om å få Enova til
å tenke mer kreativt ved å for
eksempel gi støtte til håndverkerne for å hjelpe kundene med å
energieffektivisere.
– Håndverkerne og byggevarehusene er de som står der når noe
faktisk skal skje. Men de har null
insentiv for å selge inn energieffektive løsninger. De står bare
der med høyere risiko for å gjennomføre ukjente tiltak. Kanskje er
det de som skal få støtten, de som

skal selge inn dette til huseierne,
foreslår Hauge.
Daglig leder Rolf Iver Mytting
Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening forteller hvordan
varmepumpeleverandørene
merker bedre respons blant folk
flest når mediene skriver om høye
strømregninger.
INGEN DRAHJELP
– De har ikke fått noen drahjelp av
politikerne. Når folk skal gjøre noe
med klimakampen, er det å brette
melkekartonger, gjenbruke klær,
spise mindre kjøtt og fly mindre.
Energieffektivisering blir ikke sett
på som et klimatiltak. Hele Europa
snakker om energieffektivisering

først, men her i Norge er det
liksom ikke så viktig, opplever
Hagemoen.
Også forbundsleder Jan Olav
Andersen i El- og IT-forbundet
og næringspolitisk direktør Tore
Strandskog i Nelfo kritiserer politikerne for å la være å bygge opp
gode støtteordninger for å spare
energi i bygg.
– Det er 11 år siden Arnstadutvalget sa hvordan vi veldig lett
kunne spare 10 TWh innen 2020.
Dette er de lavthengende fruktene
og rapporten er det bare å hente
frem igjen, sier Strandskog, som
selv satt i utvalget.

Vinn konkurransen om kundene
med flere mestere i bedriften.
84% av de som skal kjøpe håndverkstjenester føler seg tryggere ved å velge
en mesterbedrift. Med flere mestere
blir bedriften mer effektiv, får et større
fellesskap og blir bedre rustet til å takle
uforutsette hendelser.
Folkeuniversitetet har utviklet et tilbud som er skreddersydd
for de som vil bli mestere innen følgende faggrupper:

zestetiske fag
zbilfag
zgrafiske fag

zrestaurant- og matfag
zverkstedhåndverksfag
zmøbel- og trefag

Folkeuniversitetet

Flere som vil
ta mesterbrev?
Meld på 3
– betal for 2*

folkeuniversitetet.no
tlf.: 22 47 60 00

* 3 for 2 gjelder ansatte i samme bedrift/konsern.
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MALERMESTERNE
TAR REKRUTTERINGEN
I EGNE HENDER
DA MALERLINJEN BLE BORTE, TOK MESTERBEDRIFTENE OVER. NÅ HAR MALERMESTERNE JOHNNY MOE
OG ANNIKEN HAGEN WARMING ANSVARET FOR FEM LÆRLINGER BARE I SIN EGEN BEDRIFT.
AV GEORG MATHISEN

D

a malerlinjen på Gjøvik ble lagt ned, spurte
vi hva vi skal gjøre nå. Skal bransjen bli uten
nordmenn etter hvert, eller skal vi gjøre noe
sammen for å få til rekruttering? sier Johnny Moe.
Han er daglig leder i Ragnvald Moe på Lillehammer.
UNDERVISTE
Sammen med Malermestrene Indre Østland tok han
et møte med Lillehammer videregående skole og
fylkeskommunen, og det ga resultat:
– Vi begynte med undervisning. En av de drevne
karene våre hadde noen uker med praktisk undervisning om høsten med vg1-elevene og prøvde å få
dem interessert i faget. Lærerne har sjelden malereller byggtapetsererbakgrunn, derfor blir de gjerne
penset inn på de fagene som lærerne har erfaring fra,
sier Moe.
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FIKK LÆRLINGER
Det førte til at flere søkte om utplassering hos
Ragnvald Moe mellom jul og påske, for å kjenne på
faget og bedriften. Etter det første året på videregående bestemte flere seg for å søke lærekontrakt
som maler.
– Mange er skoleleie og vil begynne å bruke hendene
sine. Da fikk de grunnfagene på skolen to dager i
uken, og så tre dager hos oss. Denne undervisningen
har pågått i flere år, og hvert år har vi fått lærlinger
gjennom dette, forteller Moe.
Anniken Hagen Warming er malermester, ansvarlig
for lærlingene og tar seg av den teoretiske undervisningen på kveldstid. Hun forteller at den første av
lærlingene som kom inn på denne måten er ferdig
med svennebrevet, besto meget godt og var med i
siste NM.

FOKUS PÅ REKRUTTERING
– Hverken han eller noen av de andre hadde maleryrket i tankene i det hele tatt, sier Johnny Moe.

skolen – og de er gjerne de første som kommer om
morgenen.

NY LINJE
Det var maler og byggtapetsererveteran Tore
Myrheim som underviste på skolen og fikk
elevene på glid mot malerfaget.
– Mange skjønner ikke hva faget
går ut på. Det er viktig å forsøke
å treffe de unge der de er,
prate med dem og finne ut litt
hva som interesserer dem og
legge seg på deres nivå,
sier han til bladet Maleren.
Senere har Myrheim også
vært på den videregående
skolen på Stange. Ragnvald
Moe samarbeider med
Malermestrene Indre Østland
og Morten Skancke og får dekket
Gjøvik- og Hamar-regionen. Stange
videregående har opprettet malerlinje i høst
som følge av undervisningen og det gode samarbeidet med bransjen.

BRANSJESTØTTE
De tre bedriftene i Innlandet som samarbeider om
å lære opp nye malere, er alle en del av
Håndverksgruppen. Hele konsernet
engasjerer seg for å få opp rekrutteringen til malerfaget.
– Hvis det skal bli flere malere,
så må bedriftene være med.
Lærerne som er på skolen,
har som regel bakgrunn fra
andre fag, og de snakker
gjerne varmt om sitt eget
fag. Det ville jeg også gjort.
Men da må vi inn og vise
frem faget, sier Anniken Hagen
Warming.

MER ENN NOK
Resultatet for Ragnvald Moe er
at rekrutteringen er på plass
igjen, og vel så det. Nå har
malermesterbedriften måttet
holde igjen litt. – Vi må ta
vare på dem vi har. Nå har vi
fem lærlinger som vi må lære
opp før vi tar inn flere, sier
Anniken Hagen Warming.
Ragnvald Moe har 27 ansatte,
og regner med at fire lærlinger
er det bedriften klarer å ha
samtidig for å ta skikkelig vare på
dem. Samtidig er rekrutteringen
viktigere enn noen gang. Moe har basert seg på
litt innleie i tillegg. Men etter hvert som arbeidsbetingelsene blir bedre og bedre i Øst-Europa, blir det
vanskeligere å leie inn malere derfra.
Moe og Warming forteller at det er både plusser og
minuser med å få inn lærlingene et år tidligere. De
er unge og møter arbeidslivet brått. Mange har ikke
hatt så mye som en sommerjobb, og de har ikke den
teoretiske bakgrunnen eller praksisen som det andre
året på videregående gir dem. Til gjengjeld er de
motiverte, glade for å arbeide i stedet for å sitte på

Hedmark og Oppland Maler- og
Byggtapetser-mesterlaug har fått støtte fra
både fylkeskommunen og Pure Craft-fondet til Mal
Proff for å få til undervisningen. Johnny Moe roser
også Opplæringskontoret for Handel,
Håndverk og Industri for hjelp
og støtte.

Anniken Hagen Warming og Johnny Moe
skal lære lærlingene både maling og gulv.
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T homas Vetås og kollegene fikk et oppdrag av de sjeldne med kuppelen og taket på Haugesund rådhus – i bakgrunnen Paal Karlsen.
Fire til åtte blikkenslagere arbeidet på prosjektet. (Foto: Tor André Johannessen, Haugesund kommune)

DET MÅ EN MESTER TIL FOR Å TA VARE PÅ GAMLE VERDIER. ÅTTE AV DE TI SOM HAR FÅTT BYGG OG
BEVARPRISEN, ER MESTERBEDRIFTER.
AV GEORG MATHISEN

D

u må nesten være mesterbedrift for
å få regne på sånne jobber her, sier
blikkenslagermester Stian Nesse.
Sammen med Paal Karlsen driver han
Blikkenslager Nesse & Karlsen.

GIKK SAMMEN
I 2020 fikk haugesundsbedriften Bygg og Bevarprisen
i tospann med en annen mesterbedrift: Spanne Blikk.
De to dannet et midlertidig selskap som kunne få
oppdraget med å bytte ut det store kobbertaket på
Haugesund rådhus.
Jobben var stor etter norske forhold. 1400 kvadratmeter med kobber gikk med til alt fra rennekroker
og renner til tekkefelt og forskjellige beslag. Skulle
to lokale, mellomstore bedrifter få oppdraget,
måtte de samarbeide.
GAMLEMÅTEN
– Det er veldig sjelden det er fug og lim på sånne
jobber. Arbeidet som må gjøres, er mer teknisk,
sier Paal Karlsen. – Før tok de seg tid til å gjøre
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det skikkelig. På nye bygg er den slags på tur ut
med høye kneløft, mener han.
Stian Nesse setter fingeren på hvordan arbeidstimene
var billige og materialene dyre den gangen rådhuset
ble bygd for snart 100 år siden. Nå er det omvendt.
– Men her måtte vi gjøre det på gamlemåten, slå
det for hånd og ikke bruke elektrisk falseverktøy.
Dessuten er det gammel type innfesting. Det er
veldig moro å jobbe med slike oppdrag, sier han.
– MÅ VÆRE DYKTIG
Bygg og Bevarprisen er en anerkjennelse nettopp til
dem som tar vare på de gamle bygningene i Norge.
– Når du skal satse på bygningsvern og utnytte gamle
ting på en god måte, da må du være dyktig, ellers
går det galt, sier daglig leder Christel Eline Wigen
Grøndahl i Bygg og Bevar. Etter tolv år kan samarbeidsprosjektet mellom Klima- og miljødepartementet og
Byggenæringens Landsforening glede seg over
at bevaring og bærekraft er blitt mer trendy enn
noen gang.

FOKUS PÅ KOMPETANSE

 augesund kommunes prosjektleder Oddbjørn Solli ble fornøyd
H
med resultatet. (Foto: Tor André Johannessen, Haugesund kommune)

Stian Nesse (til venstre) og Paal Karlsen gikk sammen med
Spanne Blikk for å få oppdraget som de senere fikk pris for.

– Unge vil jobbe med gammelt håndverk. Da vi hadde
stand på Bygg Reis Deg-messen, kom masse unge folk
springende og lurte på hva de måtte gjøre for å kunne
jobbe med gammelt, forteller Grøndahl.
Prisen er delt ut ti ganger. Generelt er mesterbedriftene i solid mindretall i byggenæringen, men
her har åtte av ti priser gått til mesterbedrifter.
– Det er ikke nok bare å gjøre et godt arbeid; det er
også viktig å være en lærebedrift. De bedriftene som
vinner, skal ha lærlinger, sier juryleder Sjur Mehlum.

løsningene for fullt på 1990-tallet. – Men vi merker
nå at det mer og mer blir et krav at vi skal utføre
med gode falseteknikker, forteller Paal Karlsen.
Bedriftene opplevde at Bygg og Bevarprisen satte
dem på kartet, selv om den ikke er den prisen som
folk flest snakker mest om.
– Det er klart at det er gjevt å få en landsdekkende
pris. Vi brukte tildelingen da den var fersk. Det er et
kvalitetsstempel, sier Karlsen. Han understreker at
mestermerket er et kvalitetsstempel i seg selv:
– Det viser at vi er en trygg bedrift og en bedrift som
gjerne står seg litt lenger enn et enkeltmannsforetak.
Men merket burde kanskje ha enda større betydning
enn det har i dag. Det burde oftere være noe du må
ha for å kunne være med på anbudene, mener han.

OPPFRISKNING
Blikkenslager Nesse & Karlsen kjørte gjennom en
oppfriskning på metoder og teknikker med alle
som skulle arbeide på prosjektet før de begynte
på rådhuset. I blikkenslagerfaget kom de enkle

BYGG OG BEVARPRISEN

BYGG OG BEVARPRISEN ER EN ANERKJENNELSE TIL BEDRIFTER SOM ARBEIDER PÅ
GAMLE HUS OG LØFTER RESTAURERINGSMARKEDET. DEN ER DELT UT TI GANGER:
• 2012: MØBELVERKSTEDET RESTAURERING, Oslo (snekkermesterbedrift)
• 2013: T. BERNER & CO, Oslo (murmesterbedrift)
• 2014: STOKK & STEIN, Lom (bygg- og tømrermesterbedrift)
• 2015: MALERMESTER KLAVENESS, Oslo (malermesterbedrift)
• 2016: HØIEUELAND, Sandnes (bygg- og tømrermesterbedrift)
• 2017: MALERMESTER STUDSRUD, Ørje (malermesterbedrift)
• 2018: XK ENTREPRENØR, Oslo (murmesterbedrift)
• 2019: BØYLESTAD MOEN, Froland (ikke mesterbedrift)
• 2020: S
 PANNE BLIKK, KARMSUND OG BLIKKENSLAGER NESSE & KARLSEN, Haugesund
(blikkenslagermesterbedrifter)
• 2021: K ARLSEN & NORDSETH ENTREPRENØR, Oslo (ikke mesterbedrift, men søsterselskapet
Rød Boligutvikling er blikkenslagermesterbedrift)

-ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA
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TRE GJØR NORGE GRØNNERE. BYGGING ER BARE ETT AV MANGE OMRÅDER
DER TREET SKAL BIDRA TIL DET GRØNNE SKIFTET.
AV GEORG MATHISEN

V

i merker betydelig større bevissthet blant
kundene våre rundt bærekraft, sier Kjetil
Eriksen. Tømrermesteren er i full gang med en stor
enebolig på Solemskogen, helt opp mot Lillomarka
nord i Oslo. Her er det miljøvennlige løsninger for
både varme og avløp – og ikke minst mye tre.
– Det er blitt et av momentene som ganske mange
kunder trekker inn. Det synes vi er veldig bra.
Den etterspørselen er en flott pådriver. Jeg er
en ivrig forsvarer av å bruke tre, sier Eriksen.
FORNYBART
Aasmund Bunkholt er daglig leder i Trefokus og er
ansatt nettopp for å snakke treets sak. – Det er
ikke noe galt med andre byggematerialer, men det
å bytte ut stål og betong med tre i store prosjekter
er i mitt hode en viktig del av det grønne skiftet,
sier han.
Bunkholt har først og fremst to viktige argumenter
for tre: CO2-avtrykket og det at tre er en fornybar
ressurs.
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– Selv om de andre materialene blir bedre og bedre,
vil tre bidra betydelig. Hvis vi klarer å få til 100 prosent
resirkulert stål, er det en god greie, men likevel er
det knyttet mer utslipp til produksjonen enn til tre.
Lavkarbo-betong er positivt, men betong er foreløpig
avhengig av å spise av jordskorpen, sier han.
UT MED GIFT
Kjetil Eriksen begynte egentlig med betong. – Jeg er
utdannet forskalingssnekker. Etter hvert gikk jeg over
til tømrerfaget og har jobbet med trekonstruksjoner
i over 40 år, sier han. Nå forteller han om en
utvikling der materialene blir sunnere og sunnere,
men samtidig mindre holdbare.
– Du hadde den gamle typen trykkimpregnerte
materialer og malingsprodukter – fulle av gift – som
gjorde at de tålte klimaet bedre enn det dagens
sunnere materialer gjør. Dette gir utfordringer som
bransjen må ta inn over seg. Vi kan ikke lene oss
så mye på gift lenger, sier han.

FOKUS PÅ BÆREKRAFT

Trær ute og tre inne. Tømrermester Kjetil Eriksen arbeider
med de riktige materialene til å bidra i det grønne skiftet.

Det betyr riktig kvalitet på materialene – for eksempel
mer malmfuru og annet som tåler tøffere behandling.
I tillegg mener han at bransjen må være flinkere til å
bruke robuste konstruksjoner som tåler et våtere og
villere klima.
AVFALL
Han bruker gjerne massivtre, men helst på etasjeskiller og horisontale flater. Til annen bruk er det
dyrt. Til gjengjeld leverer han mer og mer panel
inne: Kvistfri furu, ask, finer. – Her skal vi ha stående,
innvendig panel med brede bord i douglasgran, og
det går også igjen i gulvet, sier han om eneboligen
på Solemskogen.
Trebruken har også sine problemer. Avfall, for
eksempel:
– Tre er en veldig stor fraksjon i avfallshaugen. Det
blir tatt betydelig tak i det nå, sier Aasmund Bunkholt.
Mer industriell produksjon gir også mindre avfall.
Ferdige elementer fra en fabrikk kan enklere lages
uten at det må kappes av like mye som ute på byggeplassen, peker han på.
GJENBRUK
Kjetil Eriksen skal i gang med et spennende gjenbruksprosjekt, så sant tillatelsene kommer på
plass. – Vi skal sette opp drivhus og besøkssenter på
Geitmyra matkultursenter. Det blir et veldig morsomt
prosjekt. Sammen med arkitektkontoret Atelier Oslo
og brukerne planlegger vi bygget ut fra hva som er
tilgjengelig for gjenbruk, sier han.
Det er snakk om å gjenbruke vinduer og konstruksjonsmaterialer. Bygget egner seg veldig godt til
gjenbruk fordi det ikke får like strenge krav til energi
og dokumentasjon som boliger og andre nybygg.

TILGJENGELIGHET
– Det er ikke spesielt komplisert å beregne enkle
limtre- og massivtrekonstruksjoner, men for større
kommersiell gjenbruk er det vanskeligere med de
andre bygningselementene. Hvilke belastninger har
de demonterte konstruksjonene vært utsatt for?
Dette jobbes det med, og vi har noen gode eksempler
på at det er gjennomført, men foreløpig har vi ikke
eksempler på at det er spesielt billig, sier han.
Leveringsdyktigheten er også vanskelig når
materialene skal gjenbrukes. Planlegging tar tid,
men bygging skal gå fort, og produktene må være
tilgjengelige i riktig øyeblikk. Lite produseres for lager.
I dag er tilgjengelighet på riktige materialer til rett tid
det største hinderet for utstrakt gjenbruk, forklarer
Eriksen.
BIOKULL
Aasmund Bunkholt trekker frem at tre har
flere plasser i det grønne skiftet enn bare som
byggematerialer:
– Biokull er en lavthengende frukt. Jordsmonnet
er blitt relativt utpint de siste 50 årene. Kunne vi
ta avfallshaugen av tre, pyrolysere den og putte i
jorden, så oppnår vi to ting samtidig. Varig lagring
av CO2 og en jordforbedring som er betydelig. Jeg
skal ikke henge ut «Langskip»-prosjektet, men hvis
vi hadde brukt de samme milliardene på biokull,
ville CO2-effekten vært ekstremt mye høyere,
sier Bunkholt.

Biokull er et annet eksempel på hvordan tre kan
bidra til det grønne skiftet, ifølge Aasmund Bunkholt:
Hadde Langskip-milliardene gått til biokull, ville
CO2-effekten vært ekstremt mye høyere, sier han.

-ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA
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RESTER FRA BRYGGING
OG BAKING BLIR SNACKS
Bakermesteren gjør rester fra både ølbrygging og surdeigsbaking om til prisbelønte snacks.
Han har til og med solgt Ølsprøtt til Tyskland og en av verdens største dagligvarekjeder.
AV GEORG MATHISEN

Ta en miljøbevisst baker- og konditormester, en
danmarkstur og en ølbryggingshobby. Resultatet
blir et produkt som til og med serveres der Michelinstjernene skal deles ut.
HOLDBARHET
– Tanken bak var å finne produkter med lengre holdbarhet. Bransjen vår har veldig kort levetid på det vi
holder på med, sier Lars Utseth.
Han er lærlingen som ble mester og overtok hele
bakeriet. I 1995 begynte han i lære på Melhus Bakeri.
Etterhvert overtok han bakeriet som det lokale
samvirkelaget hadde startet allerede i 1914.
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Nå har han overlatt bakeriet til nye krefter. I stedet
deler han arbeidsdagen mellom å undervise fremtidens bakere og konditorer på Strinda videregående
skole og attåtnæringen sin – firmaet som har fått
navnet Attåtnæring.
MASK OG FRITYR
Det hele begynte med at han fikk smake dansk
rugbrød som var fritert. – På den tiden bakte jeg
alskens varianter med mask fra ølbryggingen min,
forteller han. Mask er restene av maltet etter at
prosessen har fjernet det meste av stivelsen.

FOKUS PÅ BÆREKRAFT
– Jeg prøvde å ha den i brødet. Utfordringen er at
det er veldig stor enzymaktivitet i masken. Hvis det
blir for stor dosering, spiser enzymene opp brødet,
forklarer han.
Løsningen var å få til et produkt som er tørt og fritert.
Ølsprøtt ble lansert på matfestival i Trondheim.
– Det ble et vanvittig salg. Vi solgte i gjennomsnitt én
boks hvert trettiende sekund frem til det var utsolgt,
forteller Utseth
Da det tok av så til de grader, la han ut Ølsprøtt i
et eget selskap. Dermed var det enklere å få med
seg den kompetansen han manglet – for eksempel
på markedsføring og på miljøvennlig, trøndersk
pappemballasje.
Nå er det Tor Sevaldsen, bakeriet i Kristiansund, som
baker Ølsprøtt.
– Etter festivalen fikk vi tre Rema-butikker til å teste
ut produktet. Salget gikk utrolig bra der også. Nå er
salget utvidet til alle dagligvarekjedene og hele MidtNorge. Så selges det på Nordvestlandet og ellers hos
mange lokale butikker, småskalaprodusenter med
eget utvalg og en del barer, puber og restauranter,
forteller Lars Utseth.
TIL TYSKLAND
Han har også sendt fem fulle vogntog til Tyskland.
Ekstremlavpriskjeden Aldi er en av verdens største
dagligvarekjeder. Ølsprøtt kom inn i 3500 butikker og
solgte best i de områdene der kjøpekraften er størst.
Nå arbeider Attåtnæring for å få inn Ølsprøtt i Aldibutikkene på permanent basis.

Surpomp-navnet spiller på at det er laget av surdeig.
Da det ble bestemt at bakermesteren skulle pryde esken,
ble det i form av en tegning, for egentlig er han altfor blid.

MICHELINMAT
Bakermesteren kan skilte med både innovasjonspris
i Det Norske Måltid og hederlig omtale fra Norges
Vels gründerpris. Dessuten ble Ølsprøtt servert som
kanapéer da Nordens aller beste kokker var samlet til
michelinstjerneutdeling i Trondheim.
Det nyeste produktet heter Surpomp. Navnet spiller
på råvaren, ikke på bakermesteren. Han er så blid
at da det ble bestemt at han skulle avbildes på
emballasjen, ble det i tegnet versjon – ikke som foto.
– Jeg ble inspirert av surdeigen, spesielt under pandemien når alle satt på hjemmekontoret og dyrket sin
egen surdeig og bakte brød, forteller han.
Samtidig hadde han allerede bakt med urkorn, og
han har opplevd at veldig mye av det norske melet er
vanskelig å bruke til bakst. – På grunn av de klimatiske
forholdene i Norge blir det veldig ustabilt falltall i
melet, sier han. Det betyr at stivelsen i kornet ikke
egner seg så godt.
FAGLIG
I Surpomp blander han sammen surdeig og økologisk urkorn og produserer tynnere flak; mer på
linje med potetchips. I fjor sommer fikk produktet
Spesialitet-merke.
Lars Utseth fastslår at du må kunne bakerfaget for
å utvikle slike produkter. – Jeg tror ikke hvem som
helst kunne ha funnet på dette, sier han.

Attåtnæring arbeider for å komme inn fast i
tyske butikker etter at fem fullastede vogntog
er solgt gjennom ekstremlavpriskjeden Aldi.
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NORGE TRENGER FLERE
MESTERE ENN MASTERE
NHOS KOMPETANSEBAROMETER 2021 SLÅR FAST AT DET ER BEHOV FOR 10 000 NYANSATTE MED
KOMPETANSE I HÅNDVERKSFAG. EN AV LØSNINGENE LIGGER I ØKT REKRUTTERING TIL HÅNDVERKSFAGENE, OG LÆREPLASSER NOK TIL DE SOM VELGER DETTE UTDANNINGSLØPET. – HER HAR VI MYE Å
BIDRA MED FORDI MESTERBEDRIFTENE TRADISJONELT ER KJENT FOR Å TA INN FLERE LÆRLINGER ENN
ANDRE BEDRIFTER, SIER DAGLIG LEDER HEIDI TVEIDE I MESTERBREVNEMNDAS SEKRETARIAT.
– Med det kompetansegapet som

enn mastere i tiden framover, og vi i

NHOs barometer viser, har 60 prosent

Mesterbrevnemnda jobber for dette

av bedriftene behov for flere ansatte

blant annet ved å arbeide fram en ny

med kompetanse i håndverksfag.

lov om mesterbrev, sier Hagen.

Mangelen på ansatte med denne

DEN VIKTIGSTE
KARRIEREVEIEN ER
MESTERVEIEN
Heidi Tveide

bakgrunnen gjør at mange bedrifter

BEHOV FOR FLERE MESTERE

må si fra seg oppdrag. For å dekke

– Vi er på riktig vei, fordi rekrutte-

kompetansegapet må vi vise ungdom

ringen til yrkesfagene har økt noe

og voksne hvilke karriereveier som

de siste årene, sier Heidi Tveide.

ligger i håndverksfagene. Den viktigste

– Samtidig er det viktig at de som

karriereveien er mesterveien: Med

starter på en yrkesutdanning fullfører

fag- eller svenneprøven i bunnen og

med et fag-/svennebrev og ikke ved

mesterbrevet på toppen, får hånd-

påbygging til studiekompetanse, noe

verkerne en lederutdanning som gjør

vi har sett tendenser til. Flere må

dem godt rustet til å lede egen bedrift

oppleve gleden og føle stoltheten

eller å gå inn i toppledelsen av store

ved å være fagarbeider og svenn

konserner, sier Tveide. Hun legger til

og kunne utvikle seg videre i faget.

at flere mestere også er nøkkelen til

Hvert år tildeler vi om lag 500 nye

flere læreplasser, fordi mesterne og

mesterbrev. Samtidig er det omtrent

mesterbedriftene er de fremste til å ta

like mange som pensjonerer seg hvert

inn lærlinger og gi dem god opplæring.

år. For å dekke kompetansebehovet,
må antallet nye mestere flerdobles

DET ER VIKTIG AT
POLITIKERNE JOBBER
FOR Å LIKESTILLE
YRKESFAGLIG OG
AKADEMISK UTDANNING
Aksel Hagen

YRKESFAGLIG OG AKADEMISK

hvert år. Vi oppfordrer derfor alle som

UTDANNING MÅ LIKESTILLES

har et fag- eller svennebrev og som

– Mesterbrevet er det yrkesfaglige

har lyst til å videreutvikle seg til å ta

motstykket til den akademiske

mesterutdanning. Utdanningen er lagt

master, sier Aksel Hagen, leder av

opp slik at den enkelt kan kombineres

Mesterbrevnemnda. – Det er på tide å

med jobb og familie. Du som vil vite

få øynene opp for samfunnets behov

mer bør gå inn på mesterbrev.no/

for gode håndverkere, og å se verdien

bli-mester, oppfordrer hun.

i valg av yrkesfag. Alle vet det, sier det
og har sagt det lenge, men fortsatt
flyter det mer penger, oppmerksomhet
og status til akademiske utdanninger
og forskning, til undervisning og læring
i klasserommet, mer enn til læring
i praktisk arbeid. Her er det viktig
at politikerne jobber for å likestille
yrkesfaglig og akademisk utdanning.
Samfunnet vil trenge flere mestere
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mesterbrev.no/bli-mester

Har du fagbrev?
Ønsker du å utdanne neste
generasjons fagarbeidere?
Som yrkesfaglærer får du dele
erfaringen din og bygge videre
på kompetansen du har.
Kvalifiser deg til yrkesfaglærer
ved NTNU!

Sett pris på det!

Du kan velge mellom
følgende studieretninger:
•

bygg- og anleggsteknikk

•

elektro og datateknologi

•

teknologi- og industrifag

•

helse- og oppvekstfag

•

restaurant- og matfag

Medaljen for lang og tro tjeneste
tildeles verdsatte arbeidstakere med
minst 25 år hos samme arbeidsgiver.
Arbeidsgiver søker og
står for overrekkelse.
Les mer på medaljen.no

Les mer på:
www.ntnu.no/studier/byrk

SETT SPOR
Tlf: 64 83 20 00
medaljen@norgesvel.no
www.medaljen.no
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RØNNE TAK
ER KOMMET
FOR Å BLI

GRØNNE TAK ER IKKE NOE BLAFF – DET BLIR BARE
VIKTIGERE FREMOVER. ASBJØRN LØVOLD, SOM
FASTSLÅR DET, ER ANLEGGSGARTNERMESTEREN
SOM LÆRTE LOKAL OVERVANNSDISPONERING
LENGE FØR DET VAR KJENT I NORGE.
AV GEORG MATHISEN

Det handler om å ta vare på vannet som kommer ned
fra himmelen. Det handler også om at de som bor og
arbeider i et bygg, skal trives.
– Allerede i 1990, da jeg gikk på skole i Danmark, var
danskene opptatt av at alle måtte ta vare på sitt eget
vann på sin egen tomt, sier Løvold. I dag driver han
familiebedriften på Leirsund på Romerike, men han
har arbeidet både i Danmark og Australia.
Nå har lokal overvannsdisponering blitt et tema
i Norge også. Men det skjedde veldig lenge
etter for eksempel Danmark.

Grønne tak er bare i begynnelsen i
Norge, spår Asbjørn Løvold. Kunstskolen SOTA og en lang rekke andre
bygg i Singapore bruker grønne
vegger også. (Foto: Shutterstock)
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FOKUS PÅ MILJØ
◣A
 sbjørn Løvold er
en av seks ansatte
med mesterbrev.

VANNET FØRST
Asbjørn Løvold forklarer det med å peke på tretrinnsstrategien for lokal overvannsdisponering fra Oslo
kommune. Det lille vannet – det som kommer ned
som et helt vanlig regnskyll – skal infiltreres, altså
trekke ned i bakken. Det litt større vannet skal
fordrøyes, det vil si at det skal forsinkes slik at ikke alt
renner videre samtidig. Og i ekstremtilfeller, da må du
ha en flomplan.
Det innebærer at så sant du kan, skal du velge permeable dekker – dekker som vannet kan trenge gjennom
i stedet for at det treffer en hard overflate og renner
videre. I neste omgang skal ikke drensvannet rett inn
på det offentlige nettet.
– På alle jobber vi er på, er dette noe av det første
vi ser på: Hvor skal vannet? Vi må se på vannet som
en ressurs. Da er det fint å være gartner. Regnbed er
vanlig og blir mye brukt, slår Løvold fast.
GRØNN TRIVSEL
De grønne takene som dukker opp på stadig flere
byggeprosjekter, er en del av måten å innfri disse
kravene på. Vannet fra en vanlig regnværsdag trekker
ned i jorden.
– Et annet pluss med grønne tak er at det er bedre
å bo der. Du investerer i økt trivsel på stedet, som
gir økt attraktivitet og høyere kvadratmeterpris. Det
grønne taket har mye å si for trivselen til dem som bor
der, ifølge anleggsgartnermesteren.
Han ser gjerne utenfor landet på flere områder.
– Singapore har gjort helt fantastiske ting med vertikale, grønne vegger på de siste 30 årene, sier han.
Bystaten ved ekvator har helt andre vekstforhold enn
Norge, men de loddrette veggene av planter er likevel
en del av en utvikling, mener Løvold:
– Grønne tak er ikke noe blaff. Dette er noe vi knapt
nok har sett starten på ennå!
SVANEMERKET
Mange av de store jobbene for Løvold er svanemerkede boliger for JM Norge. Men også på det

lille oppdraget for en privatkunde, som ikke vet hva
kravene går ut på, er vannhåndteringen viktig. Løvold
trekker frem en jobb på en gårdsplass i Oslo, hvor
kommunen krevde at vannet skulle tas vare på, på
tomten. Dermed måtte anleggsgartneren planlegge
for hvor vannet kunne renne.
For bedriften er bidraget til det grønne skiftet mer
enn det som gjøres for kundene. Seks av de 14
ansatte har mesterbrev, støttet av bedriften. Fem er i
opplæring for å bli anleggsgartnere, og tre er anleggsgartnere og kanskje mestere en dag. Sjefen ser på det
som hjelp til selvhjelp: Jo mer alle andre kan, jo lettere
dager på jobben får han selv.
– Vi har egeninteresse av å oppføre oss ordentlig
og av at folk har det bra. Bidraget vårt til det grønne
skiftet er en kombinasjon av hva vi har egeninteresse
av og hva vi er tjent med, og hva myndig
hetene stiller krav om, sier han.

MILJØFYRTÅRN
Sertifiseringen som
miljøfyrtårn er nettopp
fornyet. Det er ikke alle maskinene som kan være
elektriske. Blant annet finnes det ikke noe fungerende
leiemarked for elektriske maskiner ennå, og det
trengs innleie iblant. Men forbrenningsmotorene skal
helst gå på HVO – altså annengenerasjons biodiesel.
Egne bekreftelser fra langt tilbake viser at her har det
ikke vært sosial dumping, og stein som leveres fra
Kina, er produsert uten barnearbeid.
– Den beste stikkprøven vi får, er resertifiseringen
som miljøfyrtårn. Da er det utenforstående som
reviderer alt vi gjør, slår Asbjørn Løvold fast.

-ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA
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MILJØDIREKTORATET
gir råd til mesteren

OLJEUTSKILLER, KILDESORTERING, DELER MED PANT – MILJØET TAR PLASS PÅ ÅSENSENTERET
BILVERKSTED. MILJØDIREKTORATET HAR FIRE STIKKORD TIL MESTERBEDRIFTENE: RESSURSER,
MILJØGIFTER, KLIMAGASSER OG AVFALL.
AV GEORG MATHISEN

J

an Korneliussen er mester i bilfaget – lette
kjøretøy. Verkstedet hans i Stavanger har
røtter helt tilbake til 1949, og nå drives det
sammen med en Mekonomen-avdeling. Her har
han mange miljøkrav som han må passe på:
– Vi må dokumentere og levere inn spillolje, og på
oljeutskilleren har vi årlig kontroll. Så har vi kildesortering. Spraybokser, filtre, frostvæske, bremsevæska, batterier, metall, EE-avfall, dekk – ganske
mye forskjellig. Men det vi kontrolleres mest på,
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er spillolje og at det ikke er noe i grunnen, forteller
Korneliussen.
SORTERINGSKRAV
Seniorrådgiver Jon Fonnlid Larsen i Miljødirektoratet
har mange miljøråd til mesterbedrifter. Også om
avfall. Har du først laget avfall, så skal det sorteres.
– For byggavfall foreslås kravet om kildesortering økt
fra 60 til 70 vektprosent. For avfall som ligner på det
som kommer fra husholdningene – som for eksempel

FOKUS PÅ MILJØ
◣Avfallssorteringen er viktig på verkstedet til Jan Korneliussen.

mat, papir og papp, plast og metall- og glassemballasje – kommer det krav om at de enkelte avfallstypene skal samles inn separat. Det vil si at avfallet i
regelen skal kildesorteres og ikke legges i restavfallet,
sier Larsen.
– Har du farlig avfall, er det viktig at det holdes
separert, oppbevares og leveres på forsvarlig måte og
deklareres, understreker han.
HJELP MED Å DEKLARERE
Ofte vil den som tar imot avfallet, hjelpe til med papirarbeidet. Slik gjør også Åsensenteret Bilverksted det.
– Alt må deklareres. Det får vi hjelp til av dem som
tømmer det, forteller Jan Korneliussen. Mekonomen
har forhandlet frem avtaler for medlemmene sine.
– Så får vi en epost om det er godkjent eller ikke.
I oktober/november hadde vi en prøve som viste at
det var for mye svovel i spilloljen. Da det ble sjekket
med en grundigere test, viste det seg at det var OK
likevel, forteller han.
BEDRE KVALITET
Både Larsen og Korneliussen trekker frem at gode
produkter som varer lenge, er bra for miljøet. – Mange
har byttet til elbil. Men det er mye mer miljøvennlig å
beholde den gamle bilen noen år til hvis du kan, sier
Korneliussen. Han trekker frem at uansett om strøm
er bedre for miljøet enn bensin og diesel, så fører det
til større ressursbruk og klimautslipp å produsere en
helt ny bil.
Larsen trekker paralleller til byggenæringen:
– Leverer du god kvalitet, så sørger du for at det
du leverer, holder lenger før det blir avfall. Hvis
materialene i et bygg er dårlige, eller hvis utførelsen er

dårlig, må det rehabiliteres fortere, konstaterer han.
Å velge god kvalitet på verktøy og andre produkter virksomheten bruker, vil som regel også belaste miljøet
mindre over tid, blant annet fordi levetiden øker.
RESIRKULERTE DELER
– Uansett bransje har du plikt til å vurdere å erstatte
produkter som inneholder helse- og miljøfarlige
stoffer, med mer miljøvennlige produkter, sier Jon
Fonnlid Larsen.
Jan Korneliussen forteller hvordan bremse- og slitedeler må være nye, mens andre deler kan resirkuleres.
– På startere, dynamoer, kalipere og dyser er det
resirkulering og pantesystem. Når de kommer tilbake,
er skallet det gamle, mens komponentene inni er
nye. Noen ting, som for eksempel lykter, kan vi få fra
bilopphuggeriet også, sier han.
TRANSPORT
Larsen kommer med et par andre innspill til mesterbedrifter som vil gjøre sitt for miljøet:
– Generelt vil jeg tro at de fleste bedrifter kan ha en
del innflytelse på sin egen transportlogistikk. Du kan
vurdere mer miljøvennlige kjøretøy og legge opp logistikken så du trenger minst mulig transport, anbefaler
han. Ikke-fossile energikilder og enøktiltak i lokalene
er også muligheter til forbedring.
Dessuten handler det ikke bare om å samle inn
avfallet, men enda mer om du kan lage mindre avfall.
Kanskje kan du bestille på en annen måte?
– Byggenæringen kan for eksempel bruke ferdigkuttede materialer eller hele elementer. Da blir det
mindre transport frem og tilbake og mindre avkapp.
Det som kappes, kappes på en fabrikk der det kanskje
kan resirkuleres rett tilbake i produksjonen, forklarer
Jon Fonnlid Larsen.

Mesterlig
avfallshåndtering

for alle mestere!
Ragnsells.no
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FAGFOLK GJØR
ARBEIDET BEDRE

DE TREKKER VEKSLER PÅ ERFARINGENE SINE
OG BRUKER DEM TIL Å FINNE UT HVORDAN
DE KAN GJØRE JOBBEN BEDRE. FAGLÆRTE
GJØR NORSKE BEDRIFTER FLINKERE, IFØLGE
EN FERSK FAFO-RAPPORT.
AV GEORG MATHISEN

S

lik som fagopplæringen er lagt opp i Norge,
så har fagfolk bred kunnskap. – Den som er
faglært, har fått kunnskap som dekker et
bredt spenn av faglige oppgaver og en yrkesteoretisk forståelse av hvorfor vi gjør det på den
måten, sier Torgeir Nyen.
Sammen med kollegene Anne Inga Hilsen, Johan
Røed Steen og Anna Hagen Tønder har han forsket
på hvordan fagarbeidere bidrar til innovasjon i det
norske arbeidslivet.
– Den typen faglig grunnlag gir en annen ballast og
et bedre grunnlag for å kunne se forbedringsmuligheter, slår Nyen fast.
TENKE SELV
Fafo-forskerne har funnet flest eksempler på at
faglærte er med i innovasjonsarbeidet når det
bygger på erfaringer med den teknologien og de
arbeidsmåtene som de kjenner.
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Men de er også med når innovasjonene bygger på
forskning og utvikling. De foreslår forbedringer, de
er med på å utvikle og tilpasse ny teknologi, og de
er med på å planlegge nye måter å arbeide på.
I noen tilfeller bidrar de til at bedriften kan satse
på produksjonsformer der fagarbeideren har stort
selvstendig ansvar.
Torgeir Nyen oppfordrer ledere til å legge til rette
for at folk kan tenke selv:
– Legger du til rette for at grunnplanet i organisasjonen kan tenke selv, så får du mye mer bidrag i
innovasjonen fra fagarbeiderne, sier han. Det finnes
eksempler på at fagfolk havner i roller der de ikke
får brukt kunnskapene sine.
BETA-TESTERE
– Fagarbeidere er viktige også når endringene
kommer utenfra, sier han. Da er det lettere å
tilpasse seg endringene og ta dem i bruk i praksis
hvis bedriften har dyktige folk.
– Det typiske er at det går an å sette inn en «betaversjon». Så kan fagarbeiderne gi tilbakemelding
om at dette funker og dette funker ikke. Bedrifter
som ikke har kultur for å si fra om slikt, må ha alt
fiks ferdig, sier han.
Med andre ord: De som ikke godtar at ansatte kan
ha meninger, går glipp av nyttig utvikling.
LÆREBEDRIFTER
Prosjektleder Nyen og de andre forskerne i Fafo
har gått inn og snakket med åtte bedrifter som er
kjent for å bruke fagarbeidere når de arbeider med
forbedring. Internasjonalt er det også gjort større
undersøkelser for å prøve å måle om lærebedrifter
er mer innovative.
– De er det ikke så mye på produktsiden. Men på å
utvikle prosesser internt i bedriften er lærebedrifter
mer innovative. Lærlinger kan bidra til å spre teknologi. De har en annen bakgrunn enn det resten av
bedriften har. Hvis de lærer at det er ålreit å stille

FOKUS PÅ INNOVASJON

De som ikke
godtar at ansatte
kan ha meninger,
går glipp av nyttig
utvikling

spørsmål, kan de komme med gode idéer ut fra den
basisen de har, sier han.
MESTERFORBEDRING
Hva er så mesterens rolle i arbeidet med å fornye
og forbedre?
– Mesteren har alle muligheter til å bidra til innovasjon selv, som leder. Mesteren kan også skape
kultur og legge til rette for at formennene, basene
og fagarbeiderne kan delta. De fleste mesterbedrifter har en produksjon der fagarbeideren
har en rolle med litt frihet og litt rom for å utføre
jobben sin. Det er en forutsetning for å bidra til
innovasjon at du har en viss form for frihet og ikke
bare utfører ordre, sier Nyen.
Han oppfordrer til å bygge en kultur der det blir
godt tatt imot hvis noen stikker frem hodet og
foreslår noe. I en større bedrift trengs det også
systemer og kanaler for å ta vare på slike innspill.
I både større og mindre bedrifter er det en fordel
at fagarbeiderne får prøve seg i litt forskjellige
roller slik at de ser mer av helheten.
– Noen ganger kommer fagarbeiderkompetansen
for sent inn i prosjektene. Det er et potensial for
forbedringer ved at fagarbeiderne kommer tidligere
inn, sier Torgeir Nyen.

E-LÆRINGSKURS

FAGLIGE
KURS
⊲ Massivtre som byggemetode
⊲ Fuktmekanikk og fuktkontroll
⊲ Hvordan treffe bedre på kalkylene
⊲ Trevirke - skogen og trekvalitet
⊲ Prosjektering - krav, risiko og ansvar

LOVPÅLAGTE
SIKKERHETSKURS
⊲ Håndholdt verktøy og bygningssager
⊲ Arbeid i høyden
⊲ Stillaskurs
⊲ Arbeidsgiveropplæring SHA/HMS
⊲ Varme arbeider
Bestill og gjennomfør kursene på nett,
når det passer deg!

www.byggmesterskolen.no
Fafo-forsker Torgeir Nyen oppfordrer mesteren
til å legge til rette for at både fagfolk og lærlinger kommer
med forslag til hvordan bedriften kan arbeide bedre.
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KOKKMESTER
KUTTER MATSVINN

MESTERN

HAN HJELPER SPISEGJESTENE MED
Å KASTE MINDRE MAT. KOKKMESTER LEIF
ANDRÉ ULSET TAR VARE PÅ BÅDE MATEN OG
MILJØET. HAN LEDER PERSONALRESTAURANTEN
HOS BAMA.
AV GEORG MATHISEN

Hvert år kastes det flere hundre tusen tonn mat i Norge.
Det taper samfunnet rundt 20 milliarder kroner på.
Leif André Ulset er en av dem som prøver å ta vare på
mer av maten. Ikke bare driver han personalrestaurant –
han gjør det hos frukt- og grønnsakgrossisten Bama.
IKKE PEKEFINGER
Rett skal være rett: Det er ikke fagfolkene som er det
største problemet. Det er folk flest. Ingen steder sløses
det mer med maten enn hjemme på ditt eget kjøkken.
– Det handler mye om bevisstgjøring hos folk. Det
nytter ikke å stå og vifte med pekefingeren, sier Ulset.
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FOKUS PÅ BÆREKRAFT

Kokkmesteren har opptil 600 potensielle gjester på
Nyland Syd i Oslo. Det er alltid noen som er på reise
eller arbeider hjemme. Men med fullt trykk tar han
imot 350 til 400 spisegjester på en dag, samt at kokkelandslaget har lagt treningene sine til Bama.
– I tillegg til driften av personalrestauranten er jeg
engasjert i prosjekter og ulike aktiviteter. Det er veldig
variert arbeid og fine dager, slår han fast.
Tilbudet består blant annet av en stor og variert
salatbar, en varmmatstasjon og et påleggshjørne.
Variasjon fra uke til uke er viktig. Samtidig følger
personalrestauranten de kampanjene som Bama
kjører på ut mot handel, restauranter, institusjonskjøkken, kantiner og forbrukere.
LOKALT I SESONG
– «Kort & godt» er et konsept vi har lansert i Bama
Storkjøkken. Vi ønsker å øke fokuset på god lokalprodusert mat, den norske bonden og miljøet. Vi ønsker
også i størst mulig grad å bruke råvarer i sesong.
Kanskje har vi potetkampanje, kanskje kommer
en bonde fra Rogaland hit og snakker om
tomatene sine – vi gjør litt stunts,
forteller Ulset.
I det daglige konsentrerer han
seg om å bruke hele råvaren.
Avskjær og beinrester går til
å koke kraft. Tallerkenene
er mindre enn før.
Kantinen bygger på fri
buffé. Kjøtt og fisk står det
en kokk og porsjonerer – da
forsyner flere seg med mer
grønnsaker og poteter, eller de
kommer tilbake flere ganger. Her
spiser både de som sitter stille på et
kontor og de som arbeider mer fysisk på
lager og i transport.
Personalrestauranten kjører også egne
kampanjer og konkurranser for å fortelle gjestene
om matsvinn og premiere de beste avdelingene.
– Vi har kjørt kahooter med spørsmål om matsvinn,
og vi har vært ute i banandrakt og showet litt. Så har
vi gjennomsiktige poser slik at alle ser hvor mye vi
kaster, sier kokkmesteren.
GRATIS RESTER
I tillegg har Bama-restauranten sitt eget svar
på Too Good To Go. Appen som kobler butikker
og restauranter som har igjen litt på slutten av

rundt en tredjedel
av all mat går tapt

åpningstiden, med forbrukere som kan stikke innom
og hente det for en billig penge.
– Konseptet har fått navnet «Godt & Gratis». Fra to
til kvart over to går det an å komme hit og hente seg
en gratis pose de dagene det er noe å dele ut. Alt fra
juice med dårlig dato til et halvt brød, grønnsaker eller
frukt. I hovedsak er det sunne ting – en pakke med
knaskerøtter, appelsiner, klementiner, forteller Ulset.
Han legger også vekt på å utnytte råvarene – og
hele råvarene. Det som ikke blir spist i salatbaren,
kan brukes til suppe eller i varmmaten. Noen dager
presser kjøkkenet opp tomater eller bruker andre
råvarer og tar en suppedag med brød til. Frukt som
kommer tilbake fra fruktfatene rundt i avdelingene,
blir til dagens smoothie.
ARBEIDER SAMMEN
Leif André Ulset har tro på at det å tilby de norske,
friske produktene i sesong vil bidra til at mindre går
i søpla. Hvorfor skal du bruke grå, triste import
asparges når du kan vente på de gode, norske?
Rådet hans til andre som arbeider for å få ned
mats vinnet, er å være våken. Se mulighetene, bruk
ting på tvers av avdelingene på kjøkkenet. På bufféen
er det bedre å porsjonere og la folk forsyne seg flere
ganger. Alt matavfall måles, veies og registreres på
hver enkelt råvaregruppe. De ukentlige rapportene er
med på å bevisstgjøre de ansatte og sørger for at det
går litt sport i kampen mot svinn.
– Så samarbeider vi med Matvett. Der har vi og flere
andre aktører forpliktet oss til å redusere matsvinnet.
Vi kan samles, utveksle erfaringer og se hva andre
gjør. Det er viktig å få innspill fra andre, sier han.
Det er lett å glemme mats vinnet i miljøkampen. Det
bør vi ikke: – Dette er et av de største problemene vi
har i verden – rundt en tredjedel av all mat går tapt,
sier Leif André Ulset i Bama Storkjøkken.
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Godtskodd skal få nytt navn og bli til
Godtskodd og Godtsydd, forteller Kjelberg.

HOLDER KURS
I REPARASJON
SKO OG KLÆR SKAL IKKE KASTES – DE SKAL REPARERES.
– FOLK HAR ALDRI VÆRT SÅ OPPTATT AV Å REPARERE SOM NÅ, SIER ÅSHILD KJELBERG.
AV GEORG MATHISEN

S

komakermesteren på Magnor har hatt
travlere dager. Når svenskegrensen er mer
eller mindre stengt, er det også færre som
kombinerer harryhandelen med en tur innom
siste tettsted på norsk side.
MIDT I TRENDEN
Men om hun ikke har plassert seg midt i trafikken,
så har hun til gjengjeld plassert seg midt i trenden.
Det er i vinden å gjenbruke og reparere. Enda mer
har det tatt av under koronaen, forteller Kjelberg.
Det er 25 år siden hun ble første kvinne i Norge
med mesterbrevet som skomaker. Hele tiden har
hun konsentrert seg om å reparere gamle sko
fremfor å lage nye. Hun begrenser seg ikke til sko.
Faktisk er skoene nesten det hun får inn minst av:

32

SYR OG KURSER
– Jeg legger opp olabukser, syr glidelås i jakker og
holder kurs. Jeg har hatt trusekurs og skal ha bokserkurs, sier hun. I en av nabobygdene tilbys det snekkerkurs for kvinner, med både vinduer og drivhus på
programmet. – Kvinner er ivrige på å lære ting,
slår Åshild Kjelberg fast.
I tillegg til mesterbrevet har hun skolert seg i
salmaker- og lærarbeid. – Det er masse jeg ikke
gjør med hesteutstyr, men en del kan jeg gjøre.
Det er tungt, i motsetning til skomakerfaget.
– Det som er spesielt med reparasjoner, er at jeg
må finne opp kruttet for hvert eneste objekt som
leveres inn. Ingenting er likt, forteller hun.
Hun ser det på skoene når noen har prøvd å reparere
selv eller vært hos en dårlig skomaker. Noen prøver
seg med superlim. Det er ikke bevegelig, slik som det
må være i en sko, og læret blir omtrent som glass

FOKUS PÅ BÆREKRAFT
etterpå. Det passer på ting som ikke er bevegelige,
men ellers er superlimet reparatørens verste fiende,
ifølge Åshild Kjelberg.
BRUKTE DELER
Ikke bare reparerer hun – hun reparerer ved hjelp av
brukte deler. – På vesker er det ofte håndtakene som
går. Jeg bruker bruktbutikker og tar deler av veskene
derfra til å reparere andre vesker. Det ville ikke lønne
seg for kunden å lage alt nytt, men folk har ikke noe
imot at det er brukt. Det er en ganske ny trend, sier
hun og forteller om hvordan det er populært å bryte
helt med farger og mønster de gangene hun ikke
klarer å få tak i en del som er helt lik.
Selv synes hun at hun har verdens morsomste
jobb. Så morsomt at hun har bygd seg opp veldig
bred lagerbeholdning.
SYDD OG SKODD
I neste omgang planlegger hun lærkurs. Belter, enkel
søm, enkelt lærarbeid.
– Så skal jeg utvikle det videre så de kan lære å lage
vesker og litt forskjellig. Folk vil reparere her, men de
vil gjerne gjøre det selv også. Sko får du ikke reparert
selv. Klær kan du reparere, sier hun.
Hun selger symaskiner også, og hun har jevnlige
sykaféer. – Det kommer folk fra 13 år til 84. De har
med seg egne prosjekter. Sykaféene er ikke kurs – de
er gratis, forteller hun og innrømmer at hun ikke tar
seg så altfor godt betalt for kursene, heller.
Nå planlegger hun også å utvide navnet. Firmaet
heter Godtskodd. Nå blir det Godtskodd og Godtsydd,
og sannsynligvis med nettbutikk i tillegg til det
kreative verkstedet på Magnor.
Men egentlig kunne hun tenke seg å finne noen som
kan ta over. Så kunne hun trappe ned selv og bare
hjelpe til. – Det er sabla synd om skomakerfaget skal
dø ut, sier Åshild Kjelberg.

Skomakeren kan gjøre det meste – også gjøre skoene klare
for isføre.

Åshild Kjelberg reparerer det meste, men nå håper hun noen kan
ta over virksomheten.

Magnor-mesteren selger også symaskiner.

Kjelberg lærer også kundene å sy, for eksempel truser
og boksere.

-ET BLAD FRA MESTERBREVNEMNDA
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SAKSET FRA FREMTIND:

BRUK AV FAGLÆRTE HÅNDVERKERE
BLIR VIKTIGERE ENN NOEN GANG
Den nye avhendingsloven som ble innført 1. januar stiller strengere krav til deg som skal selge bolig.
Det gjør at bruk av faglærte håndverkere i oppussing blir viktigere enn noen gang.
Ser du for deg å spare penger på å
pusse opp bad eller gjøre elektriske installasjoner selv? Det kan
fort bli dyrt.
– Det er viktig å bruke faglærte
håndverkere, selv om det kan
koste litt mer. Én ting er om du
senere skulle få en vannskade eller
brannskade, men det er også viktig
med tanke på fremtidig boligsalg,
sier Finn Christian Hovde-Hagen
i Fremtind, forsikringsselskapet
til SpareBank 1 og DNB. HovdeHagen er fagspesialist på
boligselgerforsikring.
Avhendingsloven gjør at boligselger får et lovpålagt og større

34

ansvar for å oppgi vesentlige
opplysninger om boligen.
ARBEIDET MÅ VÆRE UTFØRT AV
GODKJENT HÅNDVERKER
Forsikringsselskapene krever at
selger opplyser om sin kjennskap
til eiendommen før salg i egenerklæringen. Herunder hvorvidt det
er personer uten faglig formell
kompetanse som har utført elektriske installasjoner og VVS-arbeid.
Bruk av godkjente håndverkere
til elektriske installasjoner og
VVS-arbeid er også viktig for at du
skal kunne ha rett på full erstatning ved eventuelle skader.

– Mange er flinke til å bruke
godkjente håndverkere, men ser vi
på saker som dreier seg om utette
våtrom isolert sett, så avkorter
vi forsikringsoppgjøret i relativt
mange tilfeller. Det skjer også i
saker knyttet til boligsalg, fordi
selger ikke har opplyst fullstendig
og korrekt om eiendommens
tilstand i egenerklæringsskjemaet,
påpeker Hovde-Hagen.
Avkortning betyr rett og slett en
reduksjon i erstatningen om skade
oppstår.

MAX AV ALT!
STØRST UTVALG AV ELEKTRISKE VAREBILER FRA 2,2M 3 TIL 20M 3

KJØP MAXUS NÅ! FOR UMIDDELBAR LEVERING!

Electrifying the future
www.maxus.no

KAMPANJE!
PÅ E-DELIVER 3 LAGERBILER.
STIKK INNOM DIN FORHANDLER
OG GJØR ET GODT KJØP.
NB! BEGRENSET ANTALL.

BEST SELGEREN! E-DELIVER 3 4,8M3 - 6,3M3

REKKEVIDDE FRA 240 KM - 342KM (WLTP kombinert/by)

El-Varebil fra kun 299.900,- (I TILLEGG FÅR DU ENOVA STØTTE)

50.000,-

gir støtte på opptil
ved kjøp av ny Maxus varebil og 5.000,- ved kjøp av el-lader.

NÅ MED

VINTERHJUL , VERDI 20.000,- INKL. I PRISEN.
MAXUS EUNIQ - ELEKTRISK 7-SETER KUN 399.900,-

NYHET! MAXUS E-DELIVER 9 ELEKTRISK VAREBIL 9,8M3-20M3

REKKEVIDDE FRA 260 KM - 356KM (WLTP kombinert/by)

-ET-BLAD
FRA(WLTP
MESTERBREVNEMNDA
REKKEVIDDE FRA 296 KM
353KM
kombinert/by)

NÅ OGSÅ SOM 2,2 M3 VAREBIL Varebil fra kun 369.900,- (INKL. ENOVA STØTTE)

MAXUS E-DELIVER 9 Varebil fra kun 549.900,- (I TILLEGG FÅR DU ENOVA STØTTE)
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Returadresse: Mesterbrevnemnda, Pb 5145 Majorstuen, 0302 OSLO

En av bransjens enkleste
fakturaløsninger!
Bli bedriftskunde på bedrift.biltema.no!

Social icon

Square
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.
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Følg oss
@biltemano

www.biltema.no
22 22 20 22

Hos Biltema kan du levere alle kasserte el-produkter innenfor sortimentet vårt, og ordningen er gratis.

