
ÅRETS ASFALTJOBB 
2016 

 
 

 Årets asfaltjobb 2016 tildeles en 
konkret jobb eller for en kontrakt over 
en periode  
 
Hensikten med prisen er å sette fokus på 
forhold som bringer asfaltfaget fremover. 
Det gjelder ikke minst de ca. 300 
asfaltlagene i Norge, som er avgjørende 
for at kunden skal få levert kvalitetsvare.  

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I 2016 ble det produsert 7,201 millioner tonn asfalt i Norge. En forutsetning for at dette skal være lønnsomt for både kunde og produsent er at massen legges ut på faglig god måte. Årets asfaltjobb er en måte å vise at vi setter stor pris på de som representerer det gode håndtverket.



Kort om forslagene 

• 10 forslag på 8 kandidater 
• 5 fra byggherre (SVV) og 5 fra 

entreprenører 
• 7 forslag fra region øst, og 

2 forslag fra region Sør 

ØNSKER FORSLAG FRA HELE 
LANDET! 



Foreslåtte kandidater 
• Vaktmesterkompaniet – storlaget ved bas; Thomas 

Johansson 
• Veidekke Industri ved bas; Odd Arild Dokken 
• NCC Industry ved formann Sverre Magne Svinstad 
• Skanska Asfalt ved distriktssjef Håkon Lyngdal 
• Veidekke Industri ved bas Niclas Jävert 
• Veidekke Industri ved bas Johnny Halvorsen 
• Lemminkäinen Norge ved bas Klavs Bebriss 
• Stange Asfalt ved bas Mareks Malinauskaitis 



Juryens avgjørelse 

• I år er det det generelle 
arbeidet gjennom sesongen 
som fremheves. 

• Årets vinner har vært nominert 
tidligere, noe som bekrefter at 
dette laget har levert utmerket 
kvalitet gjennom mange år. 

• Ekstra positivt med lærling i 
laget. 



Forslagstillers 
beskrivelse 

• Et godt Lag med en trygg, tydelig og 
samlende leder. 

• Har levert god kvalitet i alle ledd. 
• Laget har lagt ca 40 000 tonn.  Laget viser 

stor interesse for arbeidet, det viser seg 
gjennom en god dialog med kontrollør og 
byggeleder. Leder (bas) er faglig dyktig, og 
har gode løsninger på utfordringer som 
dukker opp. 

• Laget er godt innarbeidet og sammensatt. Og 
uavhengig av firma, er det her kvaliteten, 
levetiden og økonomien skapes.  
 
 
 









Årets asfaltjobb 2016 
• Sverre Magne Svinstad   (bas) 
• Jon Helge Mølland 
• John Bjarne Grossås, 
• Rune Tønnesen 
• John Oftedal 
• Tor Seland 
•  Ivan Tellef Helle 
        
• Ledelse: Ole Ragnar Holte, Roy 

Heia   
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