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oslo: Veidekke omorganiserer og reduserer bemanningen i anleggs-
virksomheten med rundt 50 ansatte for å kutte kostnader.
 – En del ansatte vil bli overført til våre anleggsprosjekter og noen til 
andre deler av Veidekke, og dermed håper vi å unngå for mange 
oppsigelser, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.
 I anleggsvirksomheten i Veidekke var det i fjor store nedskrivninger, 
og de økonomiske resultatene de siste årene har vært svake.
Selskapet har satt i gang omfattende arbeid for å øke lønnsomheten. 
De har blant annet redusert maskinparken og antall ansatte i adminis-
trative stillinger.  (NtB)

Veidekke sier opp flere 
ansatte

I Bodø kan man blant 
annet dra på tur med 
RIB, klatre i fjellet 
eller begi seg på grot-
tevandring. Nå satser 
Ola Sakshaug at elek-
triske sykler skal bli et 
populært tilskudd til 
den eksisterende 
opplevelsesturismen i 
byen.
Eivind Skau
eivind.skau@an.no
755 00 000

Bodø: Til daglig sitter Saks-
haug i kontrolltårnet ved Bodø 
lufthavn og ser til at flytrafik-
ken går som den skal. 
 Nå skal han også koordinere 
skuelystne turister på sykkel 
om han får det som han vil.

stor målgruppe
 – Vi begynner å kjøpe inn el-
sykler i høst. Vi satser på gode 
elsykler av høy kvalitet. De skal 
være tilpasset lange turer, både 
på asfalt og på skogsveier, for-
teller Sakshaug.

"
Vi kan bli en at-
traktiv del av en 
totalpakke

olA sAkshAug
Opplev Nord AS

Målgruppen er ifølge Saks-
haug enkeltturister, cruisepas-
sasjerer og turister som kom-
mer med hurtigruten.

– Vi ønsker også å være et til-
skudd til eksisterende opple-
velsesbaserte tilbud som ek-
sempelvis Nordland Tursel-
skap og Explore Salten. Du kan 
si som en slags underleveran-
dør, sier Sakshaug.

opplev Nord As
Selskapet, som heter «Opplev 
Nord» har han startet sammen 
med kollega i Avinor Erik Paul-
sen. 
 De har nå blitt en del av be-
driftsnettverket for opplevel-
sesbasert reiseliv i Salten.

– Du kan for eksempel dra på 
sykkeltur på Sandhornøya og ta 
sjøfly med Saltenfly hjem. Det 
åpner muligheter for samar-
beid med andre aktører og gjør 

at vi kan bli en attraktiv del av 
en totalpakke, fortsetter Saks-
haug.

I første runde skal de gå til 
innkjøp av noen få sykler, og 
målet til våren er å ha tolv sy-
kler i drift. Da vil de også leie 
inn guider som kan jobbe, men 
målet er at de skal kunne selv ta 
gruppene på tur inntil da, for-
teller Sakshaug.

vil bli best 
Også Erik Paulsen jobber til 

daglig i flytårnet.
– Sånn sett passer det bra, si-

den vi jobber om hverandre. Så 
mens den ene sitter i kontrollt-
årnet kan den andre jobbe med 
utviklingen av det nye konsep-
tet vårt. Vi nærmer oss tidlig 
pensjonsalder og dette er noe vi 
brenner for. Vi skal bli best og 
størst på guidede sykkelturer, 
slår Sakshaug fast.

Satser på elektiske sykler

Nytt tilskudd til turismen i Bodø

Nytt selskAp: Ola Sakshaug er klar for å ta med turister på tur 
med selskapet Opplev Nord AS. foto: eiviNd skAu

vurderer: Avinor vurderer innkjøp av nye røngtenmaskiner. 
Det kan bety at grensen for hvor mye væske man kan ta med i 
håndbagasjen blir opphevet.- 

Avinor vurderer å kjøpe 
nye røngtenmaskiner for 
bagasje. Dermed kan den 
øvre grensen for hvor 
mye væske man kan ta 
med i håndbagasjen bli 
opphevet. 
oslo: Avinor, som drifter de 
fleste flyplassene i Norge, har 
ennå ikke besluttet om de skal 
investere i de nye skannerne, 
ifølge flysmart24.no.
 – Det er til vurdering hos 
oss nå. Gitt de store kostnade-
ne, vil det nok i første omgang 
være aktuelt på de største fly-
plassene i Norge, sier kommu-
nikasjonssjef Kristian Løksa i 
Avinor.
 De nye røntgenmaskinene 
er tredimensjonale og gir kon-
trollørene mulighet til å stu-
dere innholdet i bagasjen fra 

alle vinkler. Maskinene er tes-
tet og godkjent av transport-
sikkerhetsmyndighetene TSA 
i USA.
 Britenes statsminister Boris 
Johnson har nylig beordret 
alle britiske flyplasser til å 
innføre den nye skanneren 
innen 2022. Utstyret testes al-
lerede på Heathrow-flyplas-
sen ved London.
 Maskinene gjør at kontrol-
lørene kan skille mellom farlig 
og ufarlig innhold, og at de 
dermed kan oppdage spreng-
stoff og andre ulovlige gjen-
stander. På flyplassene som 
bruker de nye skannerne, 
trenger dermed ikke reisende 
å begrense hvor mye væske de 
tar med eller ta ut beholdere 
med væske fra bagasjen i sik-
kerhetskontrollen.
 (NtB)

kan gå mot 
slutten for forbud

Arbeidstakere i Bærum 
hadde høyest måneds-
lønn i fjor med en median 
på 49.200 kroner. 
oslo: 49.200 kroner er nes-
ten 40 prosent høyere enn 
kommunen der de hadde la-
vest lønn, som var Røst med 
35.400 kroner.
 Det viser tall fra Statistisk 
sentralbyrå (SSB) målt i sep-
tember 2018.
 Totalt var det seks kommu-
ner der de bosatte hadde en 
medianlønn lik eller over 

45.000 kroner. I tillegg til Bæ-
rum, Asker og Oppegård, gjel-
der dette Utsira, Nesodden og 
Stavanger.
 Samtidig er det tre kommu-
ner der de hadde en median-
lønn på under 36.000 kroner: 
Røst og Hattfjelldal i Nordland 
og Etnedal i Oppland.
 Sorterer man etter arbeids-
sted og ikke bostedskommu-
ne, ligger ikke lenger Bærum 
på topp. Det gjør Sola kom-
mune der de hadde 49.500 
kroner i medianlønn. 
 (NtB)

høyest lønn for 
folk i Bærum



BrønnBoring

• Vannbrønn
• Energibrønn
• Hydraulisk sprenging (vann)
• Boring under vei
Borer i ditt område nå - benytt deg
av sjansen til garantert best pris
910 07 776 eller avd. Nord.
transport.graveservice@gmail.com

www.bore.as
910 07 776
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vekst: Det har vært en kraftig vekst i antallet trær som blir plantet i 
Norge de siste fem årene, viser en oversikt Nationen har fått.

I fjor leverte planteskoler i 
Norge 40,2 millioner trær, 
noe som betyr at skog-
plantingen har vokst med 
30 prosent de siste fem 
årene.
OSLO: Interessen for å plante 
skog i Norge vokser sterkt, 
skriver Nationen. I 2013 ble det 
plantet om lag 28,5 millioner 
trær i Norge, mens det tilsva-

rende tallet for 2018 endte på 
40,2 millioner.
 – Målet med skogplantefor-
edlingen er i første rekke å øke 
skogproduksjonen og verdi-
skapningen i skognæringen, 
men økt vekst gir også økt bin-
ding av CO2. Det er et ønske 
både fra politikere og fra skog-
næringen at det skal plantes 
enda mer skog i Norge i årene 
framover, sier daglig leder 

Frode Hjort i Skogfrøverket på 
Hamar.
 Det er suverent mest gran-
trær som blir levert fra plante-
skolene. Av de 40,2 millionene 
trær som ble levert i fjor, var 
39,1 millioner gran, 600.000 
var furu og 400.000 var andre 
treslag. 

 (NtB)

Flere trær plantes i Norge

Satser på elektiske sykler

Nytt tilskudd til turismen i Bodø
ForslAg: Torbjørn Røe 
Isaksen foreslår flere tiltak for 
små og mellomstore bedrifter. 

Regjeringen foreslår 
flere tiltak som skal 
gjøre hverdagen lettere 
for de små og mellom-
store bedriftene. 
oslo: Tiltakene handler 
blant annet om å innføre let-
tere og raskere, nettbasert 
rapportering, samt forenk-
linger av lover og regler. De 
skal sammen med forenklin-
ger regjeringen allerede har 
innført, bidra til kostnadsbe-
sparelser på anslagsvis 10 
milliarder kroner årlig i peri-
oden fra 2017 til 2021.
 – 95 prosent av alle bedrif-
ter i Norge har mindre enn 
50 ansatte. Disse bedriftene 
har andre utfordringer enn 
de store, multinasjonale sel-
skapene. Derfor handler 
strategien om å gjøre det en-
klere å starte, drive, omstille 
og fornye bedrifter, sier næ-
ringsminister Torbjørn Røe 
Isaksen (H). 
 (NtB)

Flere 
tiltak

utByggiNgstAkt: Skal bli 
radikalt lavere, ifølge DN. 

Vilkårene for vindkraftut-
bygginger skal strammes 
inn, sier olje- og energimi-
nister Kjell-Børge Freiberg 
(Frp).
OSLO: Han lover en radikalt la-
vere utbyggingstakt enn det 
har vært til nå, ifølge Dagens 
Næringsliv.
 Ved utgangen av andre kvar-
tal i år var 21 vindkraftprosjek-

ter under bygging i Norge, iføl-
ge tall fra Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE). Pro-
sjektenes samlede årsproduk-
sjon tilsvarer 6–7 prosent av 
hele vannkraftproduksjonen.
 Årsaken til den store utbyg-
gingen er at tidsfristen for å 
komme inn under subsidiesys-
temet med elsertifikater nær-
mer seg, mener Freiberg.

Denne fristen er satt til 2021. 
Dermed er konsesjoner som er 
gitt over mange år, brått satt i 
arbeid.
 Freiberg mener det er et be-
hov for å se på konsesjonssys-
temet. I dag har en utbygger 
fem år på seg til å starte bygging 
etter at konsesjon er gitt.

 (NtB)

varsler innstramminger


