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Et vanskelig år er nå snart lagt bak oss.

Året var preget av nedleggelse av

avdelinger, flytting og nedbemanninger.

Rangeringsavdelingen fikk oppsigelse ved

årsskiftet, og til tross for mye innsats

og ressurser, lyktes det ikke å komme til

enighet med kunden om fortsatt

engasjement.

For vårt mekaniske verksted, var

beskjeden fra gårdeier at de ikke ønsket

å forlenge kontrakten etter utløp  august

i år. Da dette var et stykke utenfor Extra

Servicepartners kjerneområde, og vi ikke

fant noe egnet lokale besluttet vi å avvikle.

Samtidig ønsket en av de ansatte, Viktor å

kjøpe avdelingen. Han driver i dag Vimek

Sveisemekaniske, der han har flere av våre

tidligere medarbeidere ansatte.

På tampen av året fikk vi heller ikke

fornyet kontrakten på vårt container-

verksted for Postnord. I dette tilfelle er

de fleste ansatt flyttet over på andre

avdelinger, både i Drammen, Slemmestad

og i Brubakkveien.

Til tross for at utfordringene har stått i kø,

og vi på mange år er færre ansatte med

mindre omsetning enn for et år siden, har

vi et sunt regnskapsmessig overskudd, og

gode ordrereserver utover i 2016.

Carl Henrik Aaby
Daglig leder

På avdelingene i Drammen har vi fått

flere nye kunder, også innenfor Offshore-

sektoren, og vi har fått en smakebit på hva

som kreves av dokumentasjon og

kvalitetskontroll i denne bransjen.

Vi er blant annet godkjente som leveran-

dør på Aasta Hansteen i Nordsjøen, og

fått veldig gode tilbakemeldinger fra

kunder. Vår hovedkunde på denne

avdelingen er fremdeles Sporveien, og

til tross for at boggi-prosjektet går mot

slutten, er vi kommet sterkt innenfor

andre områder hos Sporveien.

På Slemmestad har vi hatt vårt første

ordentlige driftsår.  I tillegg til et par

kollisjonsskader, så har vi revidert 8

trikker i disse lokalene. Signalene er

entydige på at de er så fornøyde med

arbeidet, at de til året 2017 har satt av

budsjett til ytterligere 10 trikker til

rustrevisjon. Et godt tegn for neste år,

og sammen med annet supplerende

arbeid lover det godt for avdelingen.
I Oslo, er aktiviteten på avdelingen for

karosserireparasjoner større en noen

gang, og vi har økt både antall kunder og

omsetning.  Aggregatavdelingen er

ytterligere forsterket med flere ansatte,

og har også hatt en veldig fin utvikling.

I Norge er vi nå det største verkstedet for

Carrier. Riktignok er et annet firma større

mot Carrier (På vestlandet), men de har



Et vanskelig år, med nye muligheter

to avdelinger, så vårt er det største.

Team verksted har også blitt service-

partner for Schmitz, og sammen med

Team leverer vi et stødig og godt tilbud,

innenfor One-Stop tankegangen:

Kunden leverer trallen sin, og vi reparerer

karosseri, teknisk (gjennom Team), vedlike-

holder aggregatet, og vasker ved behov.

Vi går et spennende år i møte. Kravene

fra markedet blir bare tøffere og tøffere,

men vi ser at målrettet arbeid med fokus

på god kvalitet i alle ledd, er noe kunder

verdsetter.  Til tross for nedgang på noen

områder, er vi nå langt sterkere på andre.

Vi jobber aktivt mot mange spennende

prosjekter og kunder, og jeg er sikker på

at 2016 kommer til å bringe mange

oppturer og interessante oppgaver.

En gledelig jul og godt nyttår til alle

sammen. Jeg gleder meg virkelig til 2016

sammen med dere i Extra Service-

partner. Stå på!

Til sist vil jeg nevne at vi også har jobbet

en del med hjemmesidene til selskapet. Jeg

vil oppfordre alle til å ta en titt på disse.

Adressen er www.extra-servicepartner.no



Korrosjons-og
overflatebehandling

Buss & Lastebil
ONE STOP SERVICE

Trikk &Tog

S T Y R E L E D E R

Børre Halvorsen
Styreleder

1. Buss & Lastebil
(One Stop Service)
Aggregat- og trailerservice
(Brubakkveien, Oslo)

2. Trikk & Tog
Trikk- og jernbanemateriell
(Slemmestad)

3. Korrosjons- og overflate-
behandling
Offshore- og kraftindustri,
(Drammen)

I det seneste året har vi jobbet med
å heve kompetanse og kvalitetssikring
innenfor disse tre hovedområdene,
i tillegg har vi definert våre markeds-
områder med nye øyne.
Kommunikasjonsmessig vil vi nå
både internt og eksternt, fremstå
med en mer markant profil og
forretningsidé - hvor våre kjerne-
virksomheter får fullt fokus.
I tillegg har vi tatt noen små grep
i organiseringen, slik at vi fremstår
mer løsnings- og kundeorientert.

Etter mange gode år - med stadig
vekst og relativt gode resultater,
så opplevde vi i år det første
”tilbakeslaget”.
Det begynte med avviklingen av
rangeringsvirksomheten på Post
Nord, som ble avsluttet den 1. juni,
og det fortsatte med opphøret av
containervedlikeholdet for Post
Nord i høst.
I alt har dette beklageligvis, berørt
38 av våre ansatte. Noen har blitt
overført til øvrige avdelinger, noen
har måttet slutte, og noen har fått
ansettelse hos konkurrerende
selskap.
Helt uventet har ikke denne
reduksjonen vært, og i avviklingstiden
har vi jobbet effektivt når det gjelder
å legge nye strategier for framtida.

Ved utgangen av året er vi nå
ferdig med de nevnte virksomhets-
områdene, og vi har brukt
avviklingstiden til å forberede en
intensivert innsats på tre
hovedområder:



Vi har stor tro på vår
konkurransedyktighet i tiden
framover. Tross dystre spådommer
i samfunnsøkonomien, så vitner
statsbudsjettet om fortsatt stor
satsning på infrastruktur
- som kollektivtransport og
kraftindustri.

Offshore-sektoren har hatt
mange gode tiår, og mange i bransjen
sliter tungt nå om dagen.
Som relativt nyetablerende med
beskjedne fastkostnader, så ser vi
allikevel store muligheter i det
markedet som ennå vil bestå, og
hvor industrien blir presset
til lavere prisnivåer.

Vi går spennende tider i møte, men
vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år.
Med vår kreativitet og nyskaping,
vil våre kunder oppleve Extras
tjenester både som rasjonelle og
løsningsorienterte.

«Med vår kreativitet

og nyskaping, vil våre

kunder oppleve Extras

tjenester både som

rasjonelle og løsnings-

orienterte».

Bildet viser et utsnitt av gjenoppbyggingen
av en buss. Kompleksiteten var utfordrene,
men jobben ble løst og bussen kom i rute igjen.



Mr. Extra...
Wiggo Flintgård Olsen (49) har viet mye av sitt til liv til

Extra Servicepartner og Børres gründervirksomhet.

P O R T R E T T E T

Extraposten bestemte seg for å ta en prat
med mannen som har tilbrakt store deler
av sitt yrkesaktive liv i nettopp Extra.
Wiggo Olsen - som også bærer mellom-
navnet Flintgård etter sin bestefar fra
vestlandet, møter oss som vanlig smilende
og positiv i vårt verksted på Gulskogen.
Han og «junior» har akkurat gjort ferdig
en lakkeringsjobb med vindus-
innramminger som tilhører togsettene på
Flomsbanen. Junior, eller Trond Wiggo som
han heter er 18 år. Han jobber i Extra
som lærling og industrilakkerer,
- sønnen til Wiggo - og de er gode
arbeidskamerater.

Men, det er først og fremst senior vi vil
ta frem i lyset i dag. De fleste kollegene til
Wiggo vet at han hver dag pendler tur
retur Darbu. Er det her du har vokst opp?
- spør vi forsiktig.
Nei, jeg er fra Steinberg jeg! Men, Eva og
jeg kjøpte hus der oppe i 1999. Det er et
forholdsvis rolig, lite tettsted - men, du
veit vi har jo oppdratt 4 barn der så det
har vært nok av liv og røre. Han tar et
rask sveip innom barten og kjenner litt på
noen skjeggstubber... Eva og jeg har
allerede blitt besteforeldre - gliser han, og
jeg kommer til å rekke å få mitt 3. barne-
barn før jeg til neste år fyller femti.

Vel, vi må snakke litt mer om jobben i
Extra Servicepartner... Hvor lenge har du
egentlig jobbet i firmaet?
 Ja, det er jeg litt usikker på. Du vet jeg
har kjent Børre helt siden han hadde
NorBas og hadde alt av lakkering for SAS
på Fornebu. Jeg startet der allerede som
16-åring i sommerferie, helger - og på
kvelder. Etter det jobbet jeg jo også for
Børre i firmaet Sjøberg & Halvorsen.
Jeg har aldri skrevet opp noen form for
CV - så akkurat når og hvor er litt
usikkert. Det som er sikkert er at jeg ble
fast ansatt etter militærtjenesten. Etter
hvert ble Extra Produkter etablert og jeg
var vel omtrent første ansatte. Deretter
kom Extra Servicepartner AS - og der
har jeg jo også vært ansatt siden starten.

Du er i interne kretser kjent for å være
som «poteten» - som fikser de fleste
utfordringer på strak arm. Fikk du noen
gang en formell utdannelse - fagbrev eller
lignende? Nei, men jeg har en solid praksis
og bakgrunn, og med årene har jeg blitt
tilført kunnskap av blant andre gode
kolleger - samtidig har jeg også lært opp
mange nye ferskinger... eh ansatte.
Min kompetanse er innen ulike lakkerings-
systemer - også er jeg vel kjent som
firmaets folierer. For noen år tilbake
folierte jeg bl.a. en del lastebiler som
skulle omprofileres. Ja, hvor mange da?
80 stykker! Jeg holdt på med den jobben i
over et år.



Extraposten blir nå litt ekstra engasjert og
spør... etter så mange år, i et forholdsvist
røfft mekanikermiljø - kan du fortelle om
noen dramatiske uhell eller skader du har
hatt?
Wiggo tar tak i barten. Stryker skjegget
pent til hver side ved neseroten... Blikket
og øynene tenker godt etter. Nei, jeg har
aldri vært bort i noe særlig dramatisk, og
har aldri skadet meg. Og siden du spør...
og «bank i bordet» - jeg har faktisk aldri
vært sykmeldt.

Du har ofte en fysisk og aktiv hverdag
i jobben. Hvordan er det med
fritidsinteresser?
Ja, jobben holder meg i nokså god form -
så den fysiske aktiviteten utføres stort sett
der. Men, kona og jeg kjøpte oss en
campingvogn for en del år siden. Den står
fast plassert på Nesbyen hele året og dit
drar vi så ofte vi kan oppover i helger og
ferier. Jeg liker å rusle rundt på fjellet -
i frisk luft og ofte med fiskestanga.
Av og til blir det stekt ørrett til middag.
Smilet er igjen på plass.

Helt til slutt, Wiggo. Er det noe du ergrer
deg over, eller har du kanskje noen råd til
ledelsen? Nei, ikke som jeg kommer på her
og nå. Er det noe å ta opp - så pleier jeg å
si i fra der og da.

F A K T A B O K S
Wiggo Flintgård Olsen (49)
Gift med Eva. 4 barn. Snart 3 barnebarn.
Campingvogn på Nesbyen. Har ellers - nær sagt,
vært innom alt som har med utførende oppgaver
i Extra. Har jobbet med vedlikehold, lakkering
og foliering på fly, tog, trikk, buss, lastebil,
anleggsmaskiner o.l.  ...og sin egen bil.



Vår avdeling Trikk & Tog kan se tilbake
på et godt år med høyt aktivitetsnivå og
produksjon både i Slemmestad og
Drammen. På verkstedet i Slemmestad har
det først og fremst vært rehabilitering av
Sporveiens trikkesett, og verkstedet i

Drammen har fortsatt dette året med
revisjon og rehabilitering av boggie-
prosjektet til Sporveien.
Mange av prosjektene fra Sporveien går
etter hvert inn i siste fase, og det er derfor
viktig å tenke fremover med tanke på nye
oppdrag og prosjekter.  Avdelingen har
gjennomført - og har mange spennende,
og pågående oppdrag fra andre, store

T R I K K  &  T O G

aktører som Baneservice, Siemens,
Mantena, Stadler og Bombardier.
Med god gjennomføringsevne og
rasjonelle løsninger håper vi å kunne
videreutvikle gode samarbeid og
kunderelasjoner.



O V E R F L A T E B E H A N D L I N G

Avdeling Korrosjons- og overflate-
behandling har tilbakelagt et år hvor
mange av våre målsettinger har blitt en
realitet. Avdelingen ble startet med tanke
på Sporveiens boggieprosjekt, men har
også hatt en fin utvikling både når det
gjelder optimalisering og kvalitetssikring
av produksjonsprosessen. Vårt hovedmål
har hele tiden vært å tilby profesjonelle
løsninger til profesjonelle aktører.

Langt på vei har vi lykkes med denne
strategien, og vi har høynet vår egen
kompetanse betraktelig i de senere årene.
Flere av våre ansatte har gjennomført
Frosio-sertifiseringer og vi har over en
lang periode benyttet oss av kunnskapen
til noen av landets mest erfarne kjemi-
ingeniører.  Et av våre hovedmål var
bl.a. å tilby våre tjenester til industri-
og offshorebransjen.

Vi fortsetter jobben med å markedsføre
oss i dette markedet med kvalitetsbevisste
kunder. Så langt har vårt konsept vært
vellykket og vi kan i dag skilte med mange
nye kunder som for eks.  Alstom,  ABB,
PG, Kongsberg Defence,  Autek,
Endress+Hausser, Stadler, MecTec,
Norsk Gjenvinning, Lindum, Kranor m.fl.



O N E  S T O P  S E R V I C E

I Brubakkveien i Oslo har Extras
avdeling Buss & Lastebil tilhold. Her har
vi flinke ansatte som utfører reparasjoner,
vedlikehold og ettersyn på tyngre kjøre-
tøy. Her har vi også vår serviceavdeling
for Carrier Kjøleaggregater. Også i
Brubakkveien har det skjedd mye positivt,
og nye, store kunder har benyttet seg av
vårt totalkonsept «One Stop Service».

Vi samarbeider med Team Verksted som
er en landsomfattende verkstedkjede, eid
av Nettbuss, som innehar alle autorisasjo-
ner og tar seg av alt det tekniske som for
eks. PPK/EU-kontroller. Konseptet har vist
seg å være svært vellykket ovenfor våre
kunder i transportbransjen. De setter pris
på å få utført «alt på ett sted», noe som
både er tidsbesparende og lønnsomt.

I og med at vårt containerverksted har
blitt kraftig nedskalert har vi fått frigjort
mer plass. Det kommer våre kunder til
gode - ved at vi har bedre produksjons-
og servicekapasitet. I tilleg til nevnte
tjenester håper vi også på å bedre vår
kapasitet og service i f.b. med vaske-
anlegget som også er i brubakkveien.



Endelig er nye
hjemmesider på plass!

www.extra-ser v icepar tner.no

Vi har i en lengre tid sett behovet for nye og oppdaterte hjemmsesider.
Vi startet dette arbeidet for nokså lenge siden, men med utgangspunkt

i de gamle sidene og på samme plattform.
Etter hvert ble det klart for alle - at vi selvsagt måtte over på nyere

programvare og såkalte responsive sider. Det vil si at de er mobilvennlige
og tilpasser design og utseende etter hvor stor skjerm man leser på.

Lay-out og design blir tilsynelatende noe mer kjedelig, men
brukervennlighet og tilpassninger mye mer effektivt.

Sidene er presentert med Extras tre nye kjerneområder som hovedoppslag.
Vi har også lagt vekt på at det skal være lett å finne både avdelinger,

ansatte og adresser med karthenvisning.
I tillegg har vi laget en egen side for alle våre flotte referanser og kunder.

I tiden fremover vil sidene utvikles videre med
bl.a. ulike prosjektpresentasjoner.

Extra har allerede mange gode
rutiner, med tanke på HMS,
avfallshåndtering o.l. Men, vi ser
klart en fordel av å sette dette
enda høyere opp på dagsordenen.
Ved å benytte ekstern konsulent-
bistand og rådgivning får vi en
nøytral vurdering og oversikt
over evnt. «hvor skoen trykker».

Miljøfyrtårn er Norges mest
brukte sertifikat for virksomheter
som vil dokumentere sin miljø-
innsats og vise samfunnsansvar.
Å være Miljøfyrtårn innebærer
systematisk arbeid med miljøtiltak
i hverdagen. Miljøfyrtårn har
tilpassede krav for ulike bransjer
og sertifikatet tildeles etter en
uavhengig vurdering.
Det leveres årlige miljørapporter
og hvert tredje år blir
virksomheten resertifisert.

Vi har nå startet
prosessen mot
en Miljøfyrtårn-
sertifisering.



Extra Servicepartner AS er et av
landets ledende selskaper innen vedlikehold,

service, - karosseri og lakkering,
av bl.a. tog og trikk, lastebil og buss.
Vi har eget mekanisk verksted for

bl.a. vedlikehold på containere.
Spesialavdeling for vedlikehold og

service på kjøleaggregater.

I tillegg har vi bygget opp en
avdeling med spesiell ekspertise innen
korrosjons- og overflatebehandling.

Vårt tjenestetilbud spenner over
en rekke forskjellige fagområder

og vi har store og krevende kunder både
innen transport, on- og offshoremarkedet.

Vi er i dag ca. 60 ansatte, og har
en omsetning på ca. 60 mill.

Vi har kontorer og verksted i Drammen,
- og avdelinger i Oslo og Slemmestad.

Extra Servicepartner AS. Mallinggt. 11
3044 Drammen. Tlf. 32 26 63 00.

E-post: post@extra-servicepartner.no

www.extra-servicepartner.no

Forsidefoto:
Trond Wiggo og Wiggo
er akkurat her ferdig med
nok en lakkeringsjobb.


