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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 korro-

sjons- 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. 65 ansatte, og har 
en omsetning på ca. 55 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
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«...det er helt nødvendig at vi fortsetter 
å fokusere på nye prosjekter og kunder»

Carl Henrik Aaby
Daglig leder

Takk for året som har gått. 

I løpet av året har mange spennende 

prosjekter blitt gjennomført, og flere 

av de fortsetter ut over i 2017. 

På Slemmestad har i alt 10 trikker 

gjennomgått rustrevisjon; et program 

som fortsetter ut over i 2017. 

Videre har mye arbeid på T-bane, 

den såkalt MX, vært utført. Både 

som planlagt vedlikehold, men også 

uforutsette skadereparasjoner. 

I tillegg til arbeid for skinne-

gående sektor, er også transport-

sektoren en vesentlig del av kunde-

grunnlaget her. Det har vært en jevn 

strøm av reparasjoner, blant annet 

for Posten, Leaseplan og Bring.

I Oslo har vi blitt Norges største 

kjøleverksted for Carrier, og vaske-

hallen har hatt en eventyrlig vekst

(se bilde). Samtidig har gjengen som 

utfører karosserireparasjoner på 

trailere tatt hånd om enda større 

typer skader. 

Vi har vist at vi kan reparere 

nærmest totalskadde trailere, en 

kompetanse vi er unike på i Norge. 

Sammen med vår partner Team 

leverer vi et komplett opplegg for 

transportbransjen, noe flere og flere 

transportører har sett nytten av. 

Jonas Jonassen har kommet inn på 

ledersiden på anlegget her, en nestor 

i bransjen, og dette har styrket vår 

posisjon ut mot markedet betydelig.

I Drammen har også T-banen vært en 

stor del av arbeidet, der vedlikehold av 

akslinger er et stort pågående pro-

sjekt. Vi har arbeid her for 

transportsektoren, der vi arbeider på 

alt fra containere og krokkasser, til 

tilhengere for spesialtransport. 

På mer kompliserte overflateflate-

behandlinger har vi hatt løpende le-

veranser til kunder innen offshore, og 

selv om dette er en bransje som 

er under press, er det fortsatt 

vedlikehold innen denne sektoren. 

Kravet til kvalitet på overflate har 

også smittet over på bygningssektoren, 

og vi har levert avansert 

 overflatebehandling til både energi 

og bygningssektoren.

Det store bildet viser at vi er godt 

spredt innenfor flere sektorer, og har 

flere kunder innen hvert segment. 

Dette gjør at vi står godt rustet 

i tiden fremover, og mange av 

prosjektene som har vært 

dominerende i 2016 vil fortsette 

å være dette i 2017 også. 

Allikevel skal vi vokte oss for å ha 

dette som en hvilepute, og skal alltid 

etterstrebe en best mulig leveranse 

og kvalitet til kunden. 

Noen prosjekter vil bli ferdige, og 

det er helt nødvendig at vi fortsetter 

å fokusere på nye prosjekter og 

kunder, og hele tiden ha et 

fremadrettet fokus. 

God jul og godt nyttår til dere 

alle og la 2017 bli et fantastisk år. 

Det er en glede å være med på 

reisen sammen med dere alle. 

Carl



S T Y R E L E D E R

Børre Halvorsen
Styreleder

Ja, tro det eller ei, men det er nå 25 
år siden at Extra-aktiviteten startet. 
Ifølge foretaksregisteret var stiftelses-
datoen 1.1. 1992, og den gang under 
navnet : Extra Produkter AS.  
Firmaet ble opprinnelig stiftet som 
en kjemikalieprodusent, men ut i  
nitti-årene begynte vi også med 
lakktjenester mot tog og trikke-
markedet, og det ble etter hvert mer 
”tjenester og folk” enn kjemikalier.  

I 2003 valgte vi å skille tjeneste- 
og kjemikaliedelen, med den følge at 
man opprettet nye aksjeselskaper 
for de ulike virksomhetene.  
Det opprinnelige Extra Produkter AS 
ble omdøpt til Halvorsen Holding AS, 
og under denne ble Extra Servicepart-
ner AS og Extra Produkter AS 
etablert som datterselskaper.   
Fra 2003 har Extra Servicepartner AS 
hatt en rivende utvikling, og 
tjenestemenyen mot tog og trikk har 
blitt utvidet, fra vask og  lakk, til sveis 
og karosseriarbeid. En utvikling som 
virkelig tok av da vi  ansatte 
kompetente fagfolk fra gamle VBK 
i Horten. Med det  kom også 
fagarbeidere på containervedlikehold, 
og i mange år hadde vi mange årsverk 
i gang for Tollpost med dette.  
Etter noen år med containervedlike-
holdet for Tollpost, så ble vi 
også tilbudt å drifte intern-
transporten på Tollpost. 

Dette var spennende år med 
investering av mange spesial-
kjøretøyer, og etter hvert ca 30 
ansatte på denne delen. 

Med containervedlikeholdet fikk vi  
tilbud om å montere kjøleaggregater 
på en serie containere, og dermed 
var vi i gang med en ny aktivitet; 
aggregatservice på Carrier 
kjøleaggregater. 

Parallelt med de ovennevnte 
aktivitetene var vi også i gang med 
rustrevisjon på SL-95 trikker på 
Avløs, og etter hvert på SL79 trikker. 
Men, da sporene til Avløs, og dermed 
tilgang for trikk ble borte, så greide 
vi å vri aktivitetene over på buss-
vedlikhold. Noe som ga oss syssel-
setting på Avløs inntil lokalene måtte 
fraflyttes, og vi flyttet til Alnabru. 
Her fortsatte bussvedlikeholdet, 
og en del containervedlikhold.  

Etter hvert ble det også mye trailer-
vedlikehold i samarbeid med Bring. 
Med oppsigelse av lokalene hos Bring 
ble det ”flyttesjau” igjen, denne gangen 
til Brubakkveien på Grorud, 

hvor vi i dag kan være stolte av et 
stort og funksjonelt verksted, og hvor 
vi virkelig driver storskaladrift på 
vedlikehold av trailere. Skaderep og 
aggregatservice, vaskehall og servicebi-
ler som er ute på daglige oppdrag 
er tingen her. 

Da Sporveien valgte å sanere 
verkstedlokalene/lakkhallen på Avløs, 
så benyttet vi sjansen på å etablere 
verksted og lakkhall på Slemmestad. 
Her har vi gjennomført mange 
rustrevisjoner på SL79-trikken, og 
med anlegget på Slemmestad har vi 
også fasiliteter for buss og lastebiler. 

På Gulskogen i Drammen innredet 
vi eget lokale med lakkboks og 
slyngrenseanlegg, og hvor vi over 
en 3-4 års periode gjennomførte 
rammeavtale på korrosjonsbehandling 
av alle trikkeboggier for Oslo 
Sporveier.  Med dette fikk vi 
anledning til å tilegne oss kompetanse 
og erfaring som har vært nyttig mot 
nye potensielle kunder.  
Eksempelvis ”offshore-markedet” 
med dets krav til spesifikke kvaliteter 
og kvalitetskrav. 
At vi tilfeldigvis også etablerte enda 
et verksted i Drammen, skyldes at 
SB-Verksted gikk konkurs, og at vi 
benyttet anledningen til å få tilgang til 
et blåse- og lakkverksted som hadde 
kapasitet til store kolli. 
Følgen ble at vi også kan gjøre blåsing 
og korrosjonsbehandling på store 
kolli, som hjulakslinger, tilhengere, 
containere etc. 

Historien viser at vi tilfeldigvis har 
havnet i forskjellige bransjer og 
markeder, noe som kan forklares med 
at vi har hatt  ”spinoffs”  fra den lø-
pende aktiviteten, og som har ført 
til utvidet tjenestemeny mot 
eksisterende kunder, samt det faktum 
at stadig økt kompetansespredning 
har gitt muligheter mot nye 
kundesegmenter. 

Historien viser også at vi har vært 
flinke til å gripe de tilfeldige mulig-
hetene som har dukket opp. 
Muligheter som kan være forbundet 
med mennesker man stifter kontakt 
med og ansetter, og muligheter 
som vi har sett i kunders behov, 
fasiliteter og annet. 
Kort og godt – historien viser at vi 
har overlevd fordi vi har vært flinke 
til å omstille oss, og vi er en gjeng 
som har vist stor fleksibilitet i alle 
årene som har gått. 

Som  grunder og eier,  er jeg  stolt 
og fornøyd med at vi har klart disse 
omstillingene, og først og fremst er  
jeg  stolt over at vi har greid å 
tilknytte oss mange gode og fleksible 
medarbeidere. 
Medarbeidere som representerer 
vår evne til å ”snu oss”, ”tenke nye 
løsninger og nye markeder. 
Kort og godt – vi står for en kultur 
som gjør at firmaet vil eksistere, og 
endog utvikle seg videre i årene 
som kommer. 
Tusen takk til dere alle sammen! 

Børre
  
  
 

«...vi har overlevd fordi vi har vært flinke til å omstille oss.»



Extraposten knakker forsiktig 
på kontordøra til avdelingsleder 
Jon Grøndahl... siden sist vi var på 
besøk er det nå vesentlig stillere, og 
mindre aktivitet enn tidligere?
Ja, det er ofte slik når desember kommer, 
svarer Jon. Julestria er over oss og da blir 
det mindre jobb på oss.  Alt av transport-
materiell er nå ute på vei og skinner, 
for å frakte travle folk - og varer som skal 
frem til julen. Men da det er sagt - 2016 
har vært både hektisk og givende med 
mange spennende oppdrag, - både fra 
Sporveien og fra lastebilbransjen. I tillegg 
har vi i hele år leid ut mannskap til 
Siemens løpende prosjekter i Oslo.
Extraposten får også en rask omvisning 
med Per Kristian Ekern (Bilde - med skadet 
Bring dør) Han kan fortelle at de nå jobber 
med revisjon av dører på MX-trikken, 
- og at de har en god del lastebiler 
inne for oppretting og lakkering.
Vi takker for besøket - og Jon forteller til 
slutt... at han ser optimistisk på fremtiden 
og at våre kunder fortsetter samarbeidet 
om nye prosjekter i 2017.

T R I K K  &  T O G

Julefreden 
har senket 
seg over
Slemmestad
Etter et hektisk år med blant 
annet revisjon og rehabili-
tering av 10 SL79-trikker fra 
Sporveien - virker det nå som
julefreden er i anmarsj.

Spennende
Sverigeturer...

Extra Servicepartner har de siste 
årene hatt en rekke oppdrag med 
skadeutbedringer og lakkering av 
togsett i bl.a. i Sverige. 
På oppdrag fra Bombardier 
Transportation AB har vi blant annet 
hatt jobben med lakkering av et ITINO 
togsett. Vi tar gjerne flere turer 
til Sverige, hvor vi fortsatt har et godt 
samarbeide, og ser fram til nye 
oppgaver i løpet av 2017.

Internasjonal arbeidsplass...
Avdelingsleder Jon Grøndahl poserer 

her for Extraposten sammen 
med nytilsatt faglakkerer 
Yasin Ali Ysuf (til høyre).
Foran står vår lærling 

Joan Gonzalo Ciro Buritica - som 
skal opp til fagrøven til våren.



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 hele tiden hatt fokus på 
å tilby profesjonelle løsninger til 
profesjonelle aktører.  Vi har nå svært 
gode rutiner for dokumentering og 
oppfølging av ulike kravspesifikasjoner 
innen FROSIO/NORSOK-standarder etc.
- Artikkelen om KIT sier 
vel sitt - om vårt 
rennomé i bransjen.

Jan Erik Stensrud viser ExtraPosten 
rundt i de nye lokalene som nettopp har 
blitt tatt i bruk. Her står det både lifter, 
containere og spesialdeler klare for videre 
behandling. Med disse ekstra 600m² har 
vi fått en mye mer rasjonell og effektiv 
produksjonslinje, forteller Jan Erik.
De nye lokalene skal fortrinnsvis brukes 
som første «stasjon». Her kommer alt inn 
for avfetting, rens, oppretting og sveising.
Videre går turen til avdeling 
blåserensing, deretter til lakkhallen og til 
slutt til tørkehallen for siste finish og 
evnt. foliering etc. 

Avdelingen har også nylig avsluttet et 
stort, eksternt oppdrag med både 
korrosjons- og overflatebehandling av et 
fjernvarmeanlegg på Ås - med Statkraft 
som oppdragsgiver. (Se bilde over)

I en bedrift som vår er det mange 
lovpålagte krav fra det offentlige, og dette 
er noe vi har tatt på alvor fra første dag. 
Og - det positive med det, er at det gir 
vår bedrift en seriøsitet og et ekstra 
konkurransefortrinn - smiler Jan Erik :-)

Prestisje-
oppdrag fra 
Teknologisk 
Institutt

Kiwa Teknologisk Institutt (KTI) har på 
oppdrag fra det nederlandske selskapet 
Sibelco utført tester av ulike typer blåse-
rense- og malesystemer ut fra en rekke 
kravspesifikasjoner. Det er gjennomført 
tester av 6 forskjellig blåsemidler,  som 
alle har spesifikke kvaliteter. KTI valgte 
som sagt, Extra som samarbeidspartner 
og utførende selskap. Foruten KTIs egne 
ingeniører - har også Extra stilt sine 
egne to ingenører til disposisjon. 
Extras Øyvinn Saastad og Kjell A. Kleven 
har begge en tidligere fortid i TI og sitter 
på verdifull kompetanse som kommer 
vårt selskap til gode.

Kiwa Teknologisk Institutt valgte 
Extra Servicepartner da de skulle 
teste ut ulike blåsesystemer og 
overflatebehandlinger.

Vår egen ingeniør Kjell A. Kleven bistår, 
og har hatt et godt samarbeid med bl.a. 
Kristian Kaltenborn fra KTI.

Hege Krohg og Kristian Kaltenborn 
fra Kiwa Teknologisk Institutt har deltatt 
aktivt i hele i testperioden i Extras 
lokaler i Drammen.

I testen har det blitt benyttet ca. 240 
testplater i stål. Disse har blitt behandlet 
med både finere og røffere blåsemidler 
med ulike egenskaper. Deretter har 
platene blitt påført forskjellige grunninger 
og toppstrøk. 
Platene har så blitt sendt videre til KTIs 
laboratorium - hvor testene fortsatte 
i kondens- og salttåkekammere. 
Vår oppdragsgiver virker til å være svært 
fornøyd med samarbeid og utførelse.
Ut fra disse testene utarbeides så et 
grundig dokument som gir flere svar 
rundt optimalisert korrosjonsbehandling.

Et år med 
stor aktivitet
og utvidelser
Med økende oppdragsmengde 
og kravstore kunder, har vi nå 
utvidet våre produksjonslokaler
med ca. 600 m².

Jan Erik og Odd Arne smiler fornøyd 
til ExtraPostens fotograf - og forteller entusiastisk 
om nyeste tilskudd i produksjonslinjen.



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

Jonas kan også fortelle at de har 
satset sterkere på markedsbearbeiding. 
Kunder blir fulgt opp med personlig 
kundepleie - og potensielt, nye kunder 
blir avlagt et lite besøk - hvor vår lille 
presentasjonsbrosjyre blir lagt igjen.
Et helt nytt tilbud er vår LÅNETRAILER
(se bilde). Når våre kunder har hengeren 
inne til reparasjon og vedlikehold, 
ja da er dette et kjærkomment tilbud til 
våre mest trengende og lojale kunder 
- forteller Jonas.

I Oslo tar 
vi stadig nye 
steg... og 
flere kunder

Extras verksted i Brubakkveien 
er i flytsonen om dagen. 
Oppdragsmengden øker jamt og 
trutt, og flere nye transportfirmaer 
er notert på kundelisten.

dag bra og vi har enda større fokus på 
kundeservice og «kvalitet i alle ledd». 
I den senere tid har vi også utvidet våre 
lokaler med flere løp, slik at bl.a. vår 
aggregatavdeling har fått mye bedre 
plass for å yte maks service.

I tillegg har vaskehallen blitt en populær 
tjeneste. Den ligger sentralt til for mange 
av våre kunder, og med effektiv vask og 
rengjøringsmidler, faste åpningstider og 
konkurransedyktige priser - har vi nå 
firedoblet antall vask.

Extraposten blir møtt av en smilende 
avdelingsleder. Jonas Jonassen tok over 
lederansvaret i våres. Han så tidlig at 
avdelingen hadde et større potensiale, 
med tanke på nye kunder - og å 
optimalisere våre tjenester.  Vårt total-
konsept «One Stop Service» fungerer i 

Avdelingsleder Jonas Jonassen
med tre av våre omprofilerte servicebiler...


