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Arbeidsliv. Thomas 
Haneborg fikk 
drømmejobben og 
forberedte seg på en 
lang oljekarriere. Så 
havnet Asker-mannen  
 i ledighetskøen. 50 
jobbsøknader måtte til 
før 26-åringen igjen var 
i jobb.

Lykken smilte til Thomas Hane-
borg da han som nyutdannet sivil-

ingeniør fikk et praktikantstilling 
hos FMC på Kongsberg somme-
ren 2014. Oljen var priset til 143 
dollar fatet, og Nesøya-mannen 
ble rådet til å søke seg videre til 
bedriftens 2-årige traineeprogram. 
Sikrere vei til fast ansettelse fantes 
ikke. 1.000 søkte. Seks av dem fikk 
plass. Og Thomas var en av dem.

– Lederne snakket om «Focus 
on talent». Jeg så mulighetene, og 
tenkte at dette er starten på min 
oljekarriere.

– Så var det slutt
Drømmen varte i ett år og fem 
dager. Da kom meldingen om at 

nedbemanning truet, at traineene 
ikke ville bli skjermet – og at det 
var lurt å se seg om etter noe nytt.

– Jeg bestemte meg etter to 
dager, fikk en god pakke og så 
var det slutt, forteller Thomas. 

Så fulgte flere måneder med 
aktiv jobbsøking fra farens kon-
tor på Rud.

– Arbeidsmarkedet er veldig 
krevende, med altfor mange dyk-
tige ingeniører som trenger jobb. 
Jeg søkte jobber 8 timer hver dag, 
og jobbet hos faren min ved siden 
av. Pengene fra sluttpakken satte 
jeg på konto til leiligheten jeg skal 
kjøpe sammen med kjæresten. Vi 
skulle egentlig ha kjøpt allerede, 
men uten fast lønn måtte jeg bli 
boende hjemme, forteller Tho-
mas.

Månedene gikk uten at han fikk 
tilslag på søknadene sine.

Thomas (26) måtte gå fra oljebransjen – etter 50 resultatløse jobbsøknader er han ansatt i Norconsult   

Fant ny drømmejobb på land

INTRODUKSJONSKURS: Thomas og et tredvetall andre nyansatte gjennom-
går et 2-dagers kurs for å bli bedre kjent med sin nye arbeidsgiver.

RÅD: – Vær fremoverlent og nysgjerrig. Og ikke vær redd for å utfordre deg 
selv, sa Norconsult-sjef Per Kristian Jacobsen (t.v.) til Thomas Haneborg.

: – Jeg har fått en utrolig positiv mottagelse og en kjempespennende jobb, det er sykt kult, forteller Thomas Haneborg. 26-åringen fra Nesøya begynte i ny jobb i Norconsult i Sandvika i januar, og har allerede fått arbeide med prosjektstyring 
av en tunnel på Færøyene, en ny bro i Flekkefjord og en skipstunnel på Stadt, i tillegg til flere kurs i prosjektledelse. ALLE FOTO: KARL BRAANAAS

fakta

 ■ Norges største rådgivende ingeniør-
selskap med om lag 3.000 ansatte, 
hvorav 2.200 i Norge, nær 4 milliarder 
kroner i omsetning og 79 kontorste-
der. Hovedkontoret er i Sandvika.

 ■ Driver stort sett innen landbasert virk-
somhet, med hovedvekt på samferd-
sel, offentlige bygg og anlegg. Olje og 
gass utgjør tradisjonelt 5–10 prosent 
av virksomheten.

 ■ Ansetter normalt 200–250 personer 
hvert år. Trekker vi fra dem som slut-
ter, blir netto økning på 100–150 
medarbeidere.

 ■ Alle nyansatte i Norconsult gjennom-
går et to dagers introduksjonskurs 
i Sandvika, der de blir kjent med 
bedriften, mål og verdier. Møte med 
konsernsjef Per Kristian Jacobsen er en 
viktig del av dette opplegget.

Norconsult – et arbeidssted for 3.000 mennesker

Asker og Bærum har blant  
landets aller høyeste andeler av 
piggfrie vinterdekk.

Det viser ferske tall fra Statens 
vegvesen.

– Sammenhengen mellom pigg-
dekkgebyr og høy andel av vinter-
dekk er tydelig. Oslo og Bergen er 
de to eneste byene som har gebyr. 
Gebyret påvirker dem i Asker og 

Bærum og delvis i Drammen, for-
klarer Pål Rosland i Statens vegve-
sen i en pressemelding.

Uten pigger
Vinteren 2016 kjørte 86 prosent 
piggfritt i Asker og Bærum. Det 
er en økning på to prosentpoeng 
fra vinteren før.

 Bergen topper med en andel 
på 87 prosent, mens Oslo er på 

samme nivå som Asker og Bærum. 
Til sammenligning har en by som 
Ålesund en andel på 46 prosent 
piggfritt.

Svevestøv har dokumentert 
negativ helseeffekt. Jo mer sve-
vestøv og jo lengre opphold i luft 
med mye svevestøv, jo større er 
risikoen for helseskade. I Norge 
er bruk av piggdekk den viktigste 
årsaken til at grenseverdien for 

svevestøv i forurensningsforskrif-
ten blir overskredet, ifølge Statens 
vegvesen.

Aller piggest
Elbileiere oppgir at 89 prosent av 
dem kjører piggfritt på landsbasis. 
Det er høyt over landssnittet for 
alle biler.

Nils H. Harnes

nils.harnes@budstikka.no

Folk i Asker og Bærum pigger mye av

SJELDEN VARE: Bare 13 prosent av 
bilene i Asker og Bærum hadde 
piggdekk.  FOTO: ARNE HERSTRØM
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Fant ny drømmejobb på land
: – Jeg har fått en utrolig positiv mottagelse og en kjempespennende jobb, det er sykt kult, forteller Thomas Haneborg. 26-åringen fra Nesøya begynte i ny jobb i Norconsult i Sandvika i januar, og har allerede fått arbeide med prosjektstyring 
av en tunnel på Færøyene, en ny bro i Flekkefjord og en skipstunnel på Stadt, i tillegg til flere kurs i prosjektledelse. ALLE FOTO: KARL BRAANAAS

– Jeg innså at jeg måtte tenke 
bredere enn olje og gass, og sendte 
en åpen søknad til alle de store 
konsulentselskapene.

Det hjalp. I oktober ble han 
ansatt i avdelingen for prosjekt-
administrasjon i bygg- og anleggs-
divisjonen i Norconsult. 4. januar 
i år var hans første dag på jobb.

Flere søkere fra oljebransjen
Thomas Haneborg er en av over 
200 personer som ansettes i 
Norconsult i år. Flere av dem er 
arbeidsløse oljeingeniører som har 
sikret seg nytt levebrød på land.

– Eksempelet fra Norconsult 

er ikke enestående. Vi kjenner til 
mange ingeniører som har gått 
samme karrierevei, bekrefter 
sjefen i Rådgivende ingeniørers 
forening (RIF), Liv Kari Skudal 
Hansteen (se egen sak).

– Det er litt uvant at folk fra 
oljebransjen banker på døren vår 
for å få jobb innen landbaserte 
fagområder. Men pågangen er 
økende, og det har tilført oss ver-
difull kompetanse, forteller Nor-
consult-sjef Per Kristian Jacobsen.

Nylig tok han imot Thomas 
Haneborg og et tredvetall andre 
nyansatte medarbeidere til selska-
pets todagers introduksjonskurs.

– Du skal jobbe med prosjekt-
ledelse, og det er et godt og frem-
tidsrettet valg. Pass på å være 
ivrig, fremoverlent og nysgjerrig. 
Og ikke vær redd for å utfordre 
deg selv litt, var rådene Thomas 
fikk av konsernsjefen.

– Jeg har fått en utrolig positiv 
mottagelse og en kjempespen-
nende jobb. Det er sykt kult, for-
teller Haneborg, som allerede har 
fått arbeide med prosjektstyring 
av en tunnel på Færøyene, en ny 
bro i Flekkefjord og en skipstun-
nel på Stadt, i tillegg til flere kurs.

Morten Gisle Johnsen

mortengisle.johnsen@budstikka.no
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Førstkommende torsdag skal 
både navn på ny «Asker-
kommune» og om Asker får fler-
tall i overgangskommunestyre 
avklares.

Det er de to hovedpunktene som 
nå gjenstår i forhandlingene mel-
lom Asker, Røyken og Hurum.

– Navnet er et ømtålig tema 
som dukket opp allerede på 

det forberedende seminaret på 
Holmsbu før forhandlingene var 
i gang. Svaret kommer torsdag 
12. mai, sa ordfører Lene Conradi 
i siste formannskapsmøte.

Når det gjelder sammensetnin-
gen av fellesnemnda foreligger 
forslag om å bemanne den med 
tre fra hver kommune, eller en 
modell der Asker får fem eller syv 
representanter. Får Asker syv, vil 

kommunens representanter få 
flertall. Fellesnemnda er en form 
for overgangskommunestyre frem 
til kommunevalget i 2019.

På siste forhandlingsmøte ble 
det bestemt at et kommunestyre 
for en eventuell storkommune 
skal ha 55 representanter mot 51 
som var foreslått tidligere i for-
handlingene.

Økningen ble gjort for å sikre 

bedre geografisk representasjon 
fra alle deler av en storkommune.

Med 55 folkevalgte kan parti-
ene forhåndskumulere ti på sine 
lister mot seks med 51 valgte.

Det blir med andre ord lettere 
for partiene å sikre lister med bred 
representasjon fra Slependen i 
nord til Filtvet i sør.

Hakon Holtan

hakon.holtan@budstikka.no

Nå gjenstår navnet på ny kommune 

FORHANDLERE: Forhandlingsutval-
get fra de tre kommunene må ta en 
ekstra runde.  FOTO: ASKER KOMMUNE

Nyutdannede oljeingeniører 
som sliter med å få jobb, bør 
spesialisere seg ekstra innen et 
annet fagområde.

Rådet kommer fra Liv Kari Sku-
dal Hansteen, administrerende 
direktør i Rådgivende Ingeniø-
rers Forening (RIF).

– Eksempler på slike fagområ-
der kan være samferdsel, vann 
og avløp (VA) eller andre sam-
funnskritiske områder. Med en 
slik spesialisering får man en 
ekstra fot å stå på i arbeidsmar-
kedet, sier Hansteen.

Ansetter 900 nye
Rådgivende ingeniørselskaper 
har historisk sett vært relativt 
lite eksponert mot olje- og gas-
sektoren. Hovedområdene har 
vært samferdsel, energi, bygg 
og anlegg – sektorer som i dag 
brukes av Regjeringen som mot-
sykliske tiltak i kampen mot 
nedbemanningsbølgen innen 
olje- og gassektoren.

De landbaserte virksomhetene 
opplever nå ganske god fart, og 
medlemmene i RIF planlegger 
å ansette om lag 900 nye med-

arbeidere i andre halvår i år – 
omtrent som i fjor.

Norconsult mest populær
Tendensen bekreftes i Karriere-
barometeret 2016, som nylig ble 
publisert av Evidente og Karri-
erestart.no. Virksomheter innen 
bygg, anlegg og infrastruktur 
rykker klart oppover på listen 
over attraktive arbeidsgivere 
blant nyutdannede ingeniører, 
mens oljebransjen faller.

Øverst på listen troner Nor-
consult i Sandvika, fulgt av 
Multiconsult og Rambøll. Andre 
populære arbeidsgivere er 
Asplan Viak i Sandvika (nr. 6), 
DNV GL på Høvik (9) og ABB 
på Billingstad (15).

– Dette viser at også de nyut-
dannede har fått opp øynene for 
hvor faglig utfordrende og spen-
nende det er å jobbe som rådgi-
vende ingeniør. Vi ser samtidig 
at oljeingeniørene tilfører bran-
sjen mye god kunnskap som er 
viktig på andre samfunnskritiske 
områder sier Hansteen.

Morten Gisle Johnsen

mortengisle.johnsen@budstikka.no

Ber oljeingeniører 
spesialisere seg

JAKTER HODER: Oljeingeniørene tilfører de landbaserte bransjene mye 
god og viktig kunnskap, mener RIF-sjef Liv Kari Skudal Hansteen.

ENGINEERIUM PÅ FORNEBU: Flere av dem som har satset på en ingeni-
ørkarriere i olje og gass, jobber nå i landbasert virksomhet. FOTO: PRIVAT


