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20 år med kvalitet
-alt til pukkverk

Markedets mest effektive
sikteverk i sin vektklasse
- triple akslinger med slag fra 13 til 16mm
- justerbar slagretning fra 30 til 60 grader
- størst kapasitet for sortering av bærelagsmasse (20-120mm)

SENK TRANSPORTKOSTNADENE
MED CIRCLE K

Total vekt ca 34,800 kg
Transport mål;
- lengde 16m
- bredde 3m
- høyde 3.4m

Lavere transportkostnader handler ikke bare om prisen
på drivstoff. Det handler også om summen av ting som
til slutt påvirker bunnlinjen din. Som alle de små utgiftene
som er lette å overse. På Circle K ser vi hele bildet.
Det handler om total kostnadsbesparelse. Kontakt oss for
å redusere de totale transportkostnadene for din bedrift.
Les mer på circlek.no/bedrift

Powerscreen -

WARRIOR 2100
Kontakt Marius Torgersen
tlf 977 40 007 - marius@scandiamaskin.no
Scandia Maskin AS
Tel (+47) 32 21 00 50

post@scandiamaskin.no

www.scandiamaskin.no

Sentralt ledningseierregister
finner du på www.gravemelding.no

Holder hele veien.
Når årstidene skifter har Drivex rett redskap for alle
oppdrag. Ett brett sortiment gjør at du enkelt kan
utruste din maskin uansett sesong. Drivex hjelper
deg å gjøre jobben bedre
– i alle tenkbare situasjoner.

REDSKAP
FOR ALLE
ÅRSTIDER

Både produksjon og lager i Edsbyn gjør at vi kan
garantere raske leveranser av de ﬂeste utrustninger
når du behøver det.

Nå kan du registrere gravehenvendelser direkte i appen

GeoGrav – mobilapp fra Geomatikk

Vi ses ute på
stand B6 + B7

DRIVEX NORGE

Jernkroken 18. Pb 85. Kalbakken N-0902 Oslo
Tlf 22 91 80 90 | E-post info@uddeholm.no | Webb www.drivex.no

Vi gir deg enkel tilgang til kundeportalen ute på grøfta.
GeoGrav kan hjelpe deg med følgende:

• Oversikt over mine ordre
• Oversikt over firmaets ordre
• Vise ordre i kart
• Vise ordre nær min posisjon
• Vise dokumenter
• Registrere nye ordre
• Start/stopp graving
Appen heter GeoGrav (søk på Geomatikk) og kan lastes ned
gratis fra Google Play og App Store.
Mer informasjon finner du på www.gravemelding.no

Spør oss - før du graver
Geomatikk utfører gravemeldings- og kabelpåvisningstjeneste for mange
kommuner, e-verk og andre eiere av infrastruktur. Registrer henvendelsene
på vår kundeportal - eller kontakt vårt kundesenter.

Hållbar siktning
Nyheterna i 1500-serien, tvådäckade SH 1502 och tredäckade SH 1503, bygger
vidare på Maskin Mekanos koncept av flyttbara enheter, som i produktion liknar
stationära anläggningar tack vare det upphissade produktionsläget. Vibroblockkonceptet gör att vi kan fortsätta använda vårt aggressiva slag trots storleken på
sikten. Detta är slutsiktar för dig med stora flöden och höga krav.
Med våra siktar tar du dessutom ett stort kliv framåt när det gäller hållbarhet.
Självklart eldrivet och med stort fokus på säkerhet för användaren.

•
•
•
•
•
•

Högre kapacitet
Större siktnoggrannhet
Lägre driftskostnader
Lägre ljudvolym
Mindre CO2 avtryck
Säkrare arbetsplats

Se komplett oversikt på www.gravemelding.no
För mer info ring: Daniel Smedenman +46 709 508270

Box 9083, 550 09 Jönköping, 036-31 74 00,
info@maskinmekano.se, www.maskinmekano.se
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Nye Veier, Statens vegvesen og Bane NOR har alle skjønt at de trenger å mobilisere alle
gode krefter i entreprenørmarkedet framover.
At de store byggherrene pynter seg for de store entreprenørene ute i verden har vi
sett flere ganger. Nå er det interessant å se at Bane NOR også ser motsatt vei, banker
på døra hos MEF og vil gjøre seg vakker også for de små og mellomstore norske
entreprenørene.
Uansett hvem som får de store TE-kontraktene på vei og bane, om det er en norsk
kjenning eller et fremmed selskap fra Sør-Europa eller Kina, så kommer de til å trenge
underleverandører til å gjøre mye av jobben.
Kjenner du noen som har svidd fingrene på å jobbe for et utenlandsk firma? Har du
hørt om noen, kanskje? Litt skeptisk, kanskje?
Den skepsisen må Bane NOR ta på alvor. Når alle prosjekter hos de store byggherrene
skal rulles i gang kommer det til å legge et press på markedet vi knapt har sett i Norge
etter krigen. Byggherrene trenger kapasiteten i UE-leddet (minst) like mye som de
trenger totalentreprenørene. Det kan godt komme til å bli et ordentlig selgers marked
på UE-siden når det ruller i gang.
Da må byggherren sikre at de små og mellomstore er interesserte i å jobbe på
prosjektene. Ikke minst med tanke på trygghet for riktig oppgjør
Der har både Statens vegvesen og Bane NOR en historikk Nye
Veier slipper å slite med. Nå blir det spennende å se hvordan de
vil løse det.
Men først: Ha en riktig god sommerferie!
jos@mef.no
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AKTUELT
PLAN-LASER

Bekymret for tilgangen på kvalifisert arbeidskraft
Høyt aktivitetsnivå og offentlige krav gjør at entrepre
nørene etterspør flere lærlinger og fagarbeidere.
Mangelen på skoleplasser har blitt en flaskehals,
mener MEF.

LL 100, helautomatisk planlaser.
Komplett i koffert med lasermottaker, stativ og nivellerstang.

KAMPANJE

5.950,- 14.950,-

TRIMBLE R2
GPS/GNSS

Ligner vår mest solgte
toppmodell, Trimble R10

ATTRAKTIVE BRANSJER

BEKYMRET: Adm. dir. Julie M. Brodtkorb og styreleder Arnstein Repstad i MEF etterlyser flere
skoleplasser innen anleggsfag og relaterte fag. (FOTO: JØRN SØDERHOLM).

ROTASTAR
ROTASTAR

- markedets mest populære
og effektive sorteringsskuffer

- markedets mest populære og effektive jordsorteringsskuffer

• Meget grov og robust

Westtech

kvalitetsutstyr for håndtering
av trevirke, flis, returtre mm

WESTTECH
kvalitetsutstyr for håndtering
av trevirke, flis, returtre mm

∙
∙
∙
∙

Meget grov og robust
Laget for norske forhold
Selvrensende
Fjærende og roterende
konstruksjon
∙ 2 funksjoner i samme skuffe;
Trommelsikt -og
stjernesikteffekt
∙ 8 forskjellige modeller /
størrelser

• Laget for norske
forhold

• Fjærende og roterende
konstruksjon
• 2 funksjoner
i samme skuffe;
• Trommelsikt -og
stjernesikteffekt

HAMMER SRL
Pigghammere, rivnings- og
demoleringsutstyr. Kvalitet
produsert i Europa

• 8 forskjellige
modeller/størrelser
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4645 Nodeland ∙ Tlf: 475 18 720 ∙ post@markir.no ∙ www.markir.no

4628 Kristiansand • Tlf: 475 18 720 • post@markir.no • www.markir.no
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FLASKEHALS: Entreprenørene etterspør flere lærlinger, men
 angelen på skoleplasser er en flaskehals, mener MEF. Her er en
m
fornøyd læring, Håkon Kasin Aase, på jobb hos Hovden Hytteservice.
(FOTO: RUNAR F. DALER).

krevende enn de fleste øvrige yrkesfag.
Dette skyldes at fagene krever bruk av
kostbare maskiner, samtidig som hensynet
til sikkerhet betinger mindre elevgrupper.
– Vi opplever at kostnadene til fagene
gjør det utfordrende å få et skoletilbud
tilpasset bedriftenes behov. Det er da verdt
å minne om at investeringer i kompetanse
legger grunnlaget for et effektivt, velfungerende og seriøst næringsliv. Det å investere i norsk ungdom på denne måten gir
svært god avkastning på sikt, sier Julie M.
Brodtkorb.
TRE KRAV FRA ENTREPRENØRENE

• Selvrensende
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GL 412N, 1 falls laser
m/fjernkontroll og mottaker
m/mm avlesning.

Alt i en koffert!

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
avholdt 9. juni sitt landsmøte i Kristiansand. I en næringspolitisk uttalelse
krever landsmøtet at rekruttering og
kompetanse flyttes høyere opp på den
politiske prioriteringslisten.
– Mange av MEF-bedriftene peker på
tilgangen til lærlinger og fagarbeidere som
en sentral utfordring for sin bedrift. Dette
er en utvikling vi har advart mot, og det
er nå på høy tid at myndighetene kommer
næringslivet i møte. Det må opprettes flere
yrkesfaglige skoleplasser for våre bransjer,
sier Arnstein Repstad, styreleder i MEF.
Søkertallene viser flere steder høy oversøkning til anleggsfagene og relaterte fag, mens
bedriftene ønsker å ta inn flere lærlinger
og fagarbeidere.
– Det er mange som ønsker seg en
karriere i våre bransjer, men mangelen på
skoleplasser har dessverre blitt en flaskehals for både ungdom og arbeidsgivere.
Skoletilbudet har ikke klart å holde følge
med søkerutviklingen, aktivitetsnivået eller
myndighetskravene til lærlinger, sier Julie
M. Brodtkorb, administrerende direktør
i MEF.
MEF-bedriftene rekrutterer fra yrkesfaglige skoletilbud som er mer ressurs

FALL-LASER

MEFs landsmøte stiller følgende krav til
myndighetene:
• Antallet skoleplasser innen anleggsfag og
relaterte fag må økes for å møte bedrift
enes etterspørsel etter lærlinger og fag
arbeidere.
• Målsettingen i ny regjeringserklæring om
å bidra til oppdatert og kvalitetssikret
utstyr ved de yrkesfaglige studieretningene må følges opp i praksis.
• De yrkesfaglige læreplanene må gjøres
mer konkrete med hensyn til kompetansekrav. Dette vil redusere forskjellene
i kvalitet på utdanningen mellom ulike
skoler.
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ALT-I-EN LASER,
UL633

Plan, 1-fall, 2-fall, grøfte,
anlegg, bygg, lodd og vertikalt.

FRA

119.900,-24.900,-

BEST I TEST!
SPECTRA
SP60 GPS/GNSS

111.000,-

Alle priser er eks. mva.

UNIK!
TOTALSTASJON
med 3D skanner
– Trimble SX10
•
•
•
•
•
•

Skanner 26 600 punkter i sekundet
Integrert kamera
3DM skanning opptil 600 meter
Vinkelnøyaktighet 1”
DR Plus opptil 1300m
Avstandsmåling opptil 2500 meter

HOVEDKONTOR
Ringeriksveien 155 - 157
Postboks 91, 1313 Vøyenenga
e-post: salg@norgeodesi.no
Se hele vårt sortiment på

www.norgeodesi.no
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Rekordstor driftskontrakt

DIN TILLIT

ER DET VI LEVER AV.

VÅR OPPGAVE ER Å SØRGE FOR

DIN OPPETID.

Norges største
drift- og
vedlikeholds
kontrakt for vei
noensinne ble
undertegnet 22.
mai. Kontrakten
er verdt over 800
millioner kroner.
SIGNERING: Regionveisjef Kjell Inge Davik (midten) inngikk kontrakten verdt 800 millioner kroner
med administrerende direktør Kurt Opseth i Mesta AS. Samferdselssjef Hildegunn Sørbø i Telemark
fylke er godt fornøyd med kontrakten. (Foto: Tor Arvid A. Gundersen).

Administrerende direktør Kurt Opseth i
Mesta og regionveisjef Kjell Inge Davik i
Statens vegvesen Region sør, skrev under
den historiske kontrakten. Bare én gang
før er en tilsvarende kontrakt med åtte års
gyldighetstid blitt inngått i Norge. Det var i
Vestfold. Ved tildeling av den nye kontrakten er kvaliteten på tilbudene vurdert
sammen med prisen. Det skriver Statens
vegvesen i en pressemelding.
MILJØKRAV

- I den nye kontrakten er det stilt mye
tøffere krav til miljø enn tidligere, sier
regionveisjef Davik.
Entreprenøren er også pliktig etter
kontrakten å ha lærlinger tilsvarende fire
prosent av arbeidstimene, i tillegg har underentreprenørene tilsvarende krav for en
prosent av arbeidstimene.
Alle kjøretøy som skal brukes i kontrakten, må tilfredsstille Euro 6. Anleggsmaskinene blir det også satt miljøkrav til.

Haukelifjell til Røldal i Hordaland på den
andre siden av fjellet. Her satser vi ekstra
og har ansatt en person hos oss som skal
følge denne høyfjellstrekningen på nært
hold, redegjør regionveisjefen.

BEDRE UTNYTTELSE

- Den nye kontrakten gjelder for åtte år, ikke
fem som tidligere. Det vil gjøre det lettere
for entreprenøren å få bedre lønnsomhet
for maskindriften, fortsetter Davik.
I tillegg er det tydelige krav til hovedentreprenørens kompetanse og hvordan
oppgaven skal utføres.
Administrerende direktør Opseth opplyser at Mesta vil investere i maskiner for 60
millioner kroner. Fordi kontraktstiden er
utvidet, forventer han å få utnyttet maskinparken bedre. Samtidig med investeringen
skal 35 stillinger besettes til Mestas kontor
i Vrådal.

INGEN SALTING

De vestre delene av Telemark er ikke de
mest trafikkerte, men området omfatter
veier som gir ekstra utfordringer. Det
gjelder bratte bakker og høyfjellstrekningen
over Haukeli. Ingen av veiene i kontrakten
har barmarksstrategi, det vil si at det ikke
skal saltes. Unntaket er i overgangsperioder
når spesielle værforhold gjør at salt kreves.
Kontraktsperioden starter 1. september
i år og varer i åtte år.

HØYFJELL

Kontraktsområdet er geografisk svært stort
og innebefatter drift- og vedlikehold av 843
kilometer vei i kommunene Vinje, Fyresdal, Nissedal, Tokke og Kviteseid i tillegg
til Gautefallsheia i Drangedal.
- I kontrakten inngår også hele E134 over

Vi jobber for at du skal oppleve oss som en leverandør som du kan
stole på og som gjør din hverdag enklere.
Vårt viktigste virkemiddel for å få til dette er vårt serviceapparat. Rask
tilgjengelighet på mekanikere der din maskin befinner seg er vårt mål.

graveutstyr.no

www.pon-cat.com/enklerehverdag

Gå inn på www.pon-cat.com/enklerehverdag for å finne ut hvordan vi kan gjøre din hverdag enklere.

produsert i Flekkefjord

E-post: post@graveutstyr.no
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Telefon: 38 32 70 70

Mobil: 90 71 82 94
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Et annet virkemiddel er teknologi. Med enkle verktøy kan du skaffe
deg oversikt over dine maskiner, bestille service og deler og se din
servicehistorikk hos oss - der du befinner deg, når det passer for deg.

Pon Equipment AS
815 66 500
www.pon-cat.com
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AKTUELT

Overgangsordning forlenget til 2020
rende kommunalminister Jan Tore Sanner
litt før jul i fjor. Maskinentreprenør Bent
Åsli jublet med henne.
– Folk har vært redd for å bli «avskiltet»
og få yrkesforbud fordi de mister en sentral
godkjenning de har hatt i mange år. Det
er nå avlyst, sa han.
Nå har altså overgangsordningen som
kom i stand da blitt forlenget til sommeren 2020. Overgangsordningen innebærer
at foretak som søker om fornyelse av sin
sentrale godkjenning, kan vurderes etter
de mer lempelige kvalifikasjonskravene
som gjaldt frem til 1. januar 2016.
– KUN KVALIFIKASJONSKRAV

– Overgangsordningen gjelder kun for
kvalifikasjonskravene. Det lempes ikke
på seriøsitetskravene som gjelder betaling
av skatt og merverdiavgift, registrering i
arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret,

UTSETTELSE:
Deadline for
overgangs
ordningen
til sentral
godkjenninger
utsatt. Det
blir to års
pustepause
for Eivind
Ottesen 
(i hytta) og
Sigurd Damman i Tjøme
Graveservice
AS og alle
andre
bedrifter som
berøres av
kompetanse
kravene i
overgangs
ordningen.

obligatoriske forsikringer og lønns- og
arbeidsvilkår, sier departementet.
Regjeringen har også satt ned et nytt
ekspertutvalg som skal vurdere tiltak for å
sikre kvalitet og seriøsitet i bygg og anlegg.
Ekspertutvalget skal vurdere om dagens
system er godt nok på disse områdene:
• Sentral godkjenning av foretak
• Erklæring om ansvarsrett
• Uavhengig kontroll
• Det foreslåtte Seriøsitetsregisteret for
ROT-markedet - dvs. enklere arbeider
som er unntatt søknadsplikt
Ekspertutvalget skal vurdere om ordningen med sentral godkjenning og arbeidet
med et Seriøsitetsregister bør videreføres
og eventuelt forbedres, eller om det kan
finnes andre løsninger som er bedre egnet
for å ivareta kravene til forsvarlig byggkvalitet, tydelig plassering av ansvar og
kvalifiserte og seriøse aktører.

Enda bedre. Hver dag.
For å redde liv langs vegen.
Norges største rekkverksentreprenør

(ARKIVFOTO:
JØRN SØDERHOLM)

Ting tar tid. Overgangsordningen som avlyste
”avskiltingen” av firmaer med sentral godkjenning er
nå forlenget. Ny deadline i 2020, nytt ekspertutvalg
– og forenkling av søknad ved nytt org-nummer.
Tekst: Jørn Søderholm - jos@mef.no

– I 2016 vedtok Kommunal- og
moderniseringsdepartementet overgangsordningen for kvalifikasjonskrav for sentral
godkjenning. Overgangsordningen er nå

SIDE 12

formelt forlenget med to nye år frem til
1. juli 2020.
Det opplyser Kommunal- og moderni
seringsdepartementet i en pressemelding.

NYTT ORG-NUMMER

Departementet har også vedtatt forenklet
søknadsvurdering der sentralt godkjente
foretak får nytt organisasjonsnummer.
Mange firmaer har opplevd problemer med søknad om fornying av sentral
godkjenning, fordi de har fått nytt organisasjonsnummer som følge av organisatoriske
endringer. Dette kan f.eks. være endring fra
ENK til AS, fusjon av flere selskaper til ett
eller fisjon av ett selskap til flere.
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Mange i bygg- og anleggsnæringen har
vært bekymret for hva som skjer når nå
værende overgangsordning for kvalifikasjonskrav går ut 1. juli 2018.
Departementet har vedtatt å forlenge
overgangsordningen med to nye år, til
1. juli 2020.
MEF JUBLET

MEFs administrerende direktør Julie M.
Brodtkorb jublet etter et møte med davæ-
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agjerde.no
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Ahlsell – din
samarbeidspartner
på VA

NY MODELL: Nye Veier introduserer den nye kontraktsmodellen Integrert prosjektleveranse (IPL) på E6-prosjektet
Kvål-Melhus sentrum, som får byggestart til høsten. (Bildet er fra et annet E6-prosjekt).

Pilotprosjekt i Trøndelag
Nye Veier lanserer ny kontraktsmodell på E6-prosjektet
Kvål-Melhus sentrum. Integrert prosjektleveranse (IPL)
forutsetter bl.a. samlokalisering og full åpenhet om kalkyler.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Ahlsell er landets største fullsortimentsgrossist,
med et unikt produktutvalg innen VVS, VA,
Samferdsel, Elektro, i tillegg til Verktøy, maskiner
og verneutstyr. Som kunde hos oss trenger
du med andre ord bare å forholde deg til én
leverandør.

En rekke gigantiske infrastrukturprosjekter
ble «rullet ut» da Bane NOR, Statens vegvesen og Nye Veier nylig gjennomførte en
felles bransje- og leverandørdag i Oslo. Noe
av det mest spennende var kanskje likevel
det minste prosjektet i Nye Veier-porteføljen. (Ikke det at 1 milliard kroner i antatt

prosjektkostnad er lite, men Nye Veier-
prosjektene er som regel vesentlig større).
Den 7 km lange E6-parsellen fra Kvål til
Melhus sentrum blir nemlig Nye Veiers
første kontrakt med den såkalte IPL-modellen. Konkurransegrunnlaget ble lyst ut
i slutten av juni.

STOR TRO PÅ MODELLEN

– E6 Kvål-Melhus sentrum blir et pilotprosjekt for markedet. I Norge er det kun
brukt på ett byggeprosjekt tidligere, et
sykehusprosjekt i Tønsberg. I Finland og
flere andre land har de imidlertid svært
god erfaring med denne gjennomførings

ahlsell.no
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Gundersen & Løken AS:

tiden på utkikk etter smartere måter å
gjennomføre prosjekter på. Vi ønsker å
få ned kostnadene, og vi vil ha den rette
kompetansen, med rådgivere og entreprenører, inn i prosjektet så tidlig som mulig.
I tillegg ønsker vi å dempe konfliktnivået,
ved at man samarbeider godt gjennom hele
prosjektet. Vi tror IPL-modellen vil bidra
til alt dette, sier han.
FAKTA OM IPL

PROSJEKTLEDER: Petter
Klungsøyr Angelsen, Nye Veiers
prosjektleder for E6 Kvål-Melhus
sentrum. (FOTO: NYE VEIER).

modellen i samferdselsprosjekter, sier Petter
K. Angelsen, Nye Veiers prosjektleder for
E6 Kvål-Melhus S, til Anleggsmaskinen.
– Grunnverdiene våre er jo at vi skal
fornye, forbedre og forsikre. Vi er hele

De sentrale elementene i kontraktsmodellen
er, ifølge en pressemelding fra Nye Veier,
følgende:
• Tidlig involvering av alle viktige aktører.
Det vil si når påvirkningsgraden er størst,
og kostnadene lavest for å benytte innova
tiv kunnskap.
• Risikoområdene avklares tidlig, blir redusert og plasseres hos dem som har størst
mulighet til å håndtere risikoen. Avtalen
er imidlertid basert på at partenes sterke
fellesinteresser vil gjøre bestemmelser om
risikofordeling overflødige.
• Åpen bok mellom deltakerne. Fortjene
sten avtales og fordeles tidlig. Hvor stor
den blir til slutt, vil avhenge av i hvilken
grad prosjektet lykkes.
• Enkle og tydelige incitamenter for å redusere prosjektkostnader, samt oppnå definerte hovedmål for prosjektet.
• Deltakerne reduserer sterkt adgangen til
å rette økonomiske krav mot hverandre.

•
•

•

•

•

Det er prosjektet, og i ytterste fall byggherren, som i fellesskap bærer risikoen.
Samlokalisering med Big Room (full
åpenhet i felles operativt lokale) for
samtidig prosjektering.
Utstrakt bruk av åpen BIM i hele byggeprosessen. Ikke bare i 3D, men i flere
dimensjoner som inkluderer framdrift,
kostnader, drift og vedlikehold, HMS,
ytre miljø, arkeologi, m.m.
Utnytte metodene innen Lean Construc
tion, eller «trimmet bygging». Her fjerner
man sløsing med ressurser og gir byggherren mest verdi for pengene.
VDC – Virtual Design & Construction –
betyr at veianleggene og byggeprosessen
vises i en virtuell modell før man starter
selve anleggsarbeidet.
ICE – Integrated Concurrent Engineering
(integrert samtidig prosjektering) – en
effektiv prosjekteringsprosess utviklet
av amerikansk romfartsindustri.

TILBUDSKONFERANSE

Onsdag 27. juni arrangerte Nye Veier en
tilbudskonferanse på Værnes. Her ble det
orientert om E6-utbyggingen i Trøndelag, med spesielt fokus på E6 Kvål-Melhus
sentrum og IPL som ny gjennomføringsmodell.
Entreprenør og rådgiver (IPL-partnere)
velges på nyåret 2019.

Simen Mobekk
Sørensen er ansatt
som salgsingeniør i
Gundersen & Løken AS.
Simen har Bachelor
fra Høyskolen i Oslo.
Gundersen & Løken
introduserer nå Nye
DigPilot 3D maskinstyring, og Simen
vil i årene som kommer bidra til at
firmaet får sin rettmessige del av dette
markedet, skriver selskapet i en pressemelding.

Utleiesenteret AS:
Knut Grothaug (48) er
ansatt som ny administrerende direktør
i Utleiesenteret AS.
Grothaug kommer fra
stillingen som salgs
direktør i Würth Norge.
– Målet er å bli blant de
tre største aktører på utleiemarkedet i
Norge, sier Grothaug.

Peab AS:
Trond Ormstad (39) er
ansatt som distriktssjef
i Peab Bygg, med
ansvar for næringsmarkedet i Oslo. Ormstad
er utdannet høgskolekandidat i informatikk

og har en bachelor som byggingeniør.
Han har jobbet som rådgivende ingeniør i Reinertsen Engineering, og har
de siste 10 årene jobbet i HENT, hvor
han har hatt roller som prosjektleder,
prosjektsjef og produksjonssjef.
Rune Lyngbø (41) er
ansatt som distriktssjef for Peab Bygg
på Romerike. Lyngbø
kommer fra lederstilling i Norconsult i
Bergen. Han er utdannet høgskolekandidat
i landbruksteknikk, og startet karrieren som ingeniør innen prefab. Fra
distriktskontoret på Kløfta skal Rune
styre og videreutvikle Peabs byggvirksomhet på Romerike, men han har også
blikket rettet mot Mjøsregionen.

Direktoratet for byggkvalitet:
Per-Arne Horne (57)
er tilsett av Kongen i
statsråd som ny direktør for Direktoratet for
byggkvalitet (DiBK).
Stillinga er for ein
åremålsperiode på seks
år og Horne startar 1.
oktober. Per-Arne Horne er 57 år og
utdanna ingeniør frå Trondheim Ingeniørhøgskole. Han kommer fra Plan- og

bygningsetaten i Oslo kommune, hvor
han er leiar for avdelinga for byggjeprosjekt.

Veidekke ASA:
Johanna Malkan
Nyberg (37) er ansatt
som innkjøpsdirektør
i Veidekke ASA. Hun
kommer fra stillingen
som Head of Sourcing
Management
i Skanska. Nyberg har
siden 2005 arbeidet med innkjøp i
Skanska, hun har hatt ulike lederstillinger og de siste to årene vært Head of
Sourcing Management og CEO Skanska
Sverige Inköp AB. Hun er siviløkonom
fra Linnéuniversitetet med tilleggsutdannelse fra Stockholms Universitet.

Nye Veier:
Vidar Stormark
(47) er ansatt som
utbyggingssjef for Nye
Veiers E39-prosjekt
Mandal øst-Mandal
by, et prosjekt med
en kontraktsum på
NOK 1,5 mrd. (eks
mva.). Stormark kommer fra jobben
som prosjektsjef i Consto sør. Han har
også 18 års virke i Kruse Smith, som
prosjekt- og avdelingsleder.

IPL-LANSERING: Det var
Bjørn Børseth, direktør
for kontrakter og anskaffelser i Nye Veier,
som slapp «katta ut av
sekken» på bransje- og
leverandørdagen som
ble arrangert i Oslo
nylig.

FAKTA
FAKTA OM E6
KVÅL-MELHUS
SENTRUM:

NÅ FÅR DU CASE ANLEGGSMASKINER HOS BRUBAKKEN

• 7 km ny firefelts motorvei
• 110 km/t
• Trafikkmengde: ca. 11.000
kjøretøy per døgn
• Prosjektkostnad: Totalt ca. 1
mrd. NOK (inkl. mva.)
• Byggestart: Høsten 2019
• Ferdigstillelse: 2020/2021

SALG / KJØP
KORT / LANGTIDSLEIE
LANDSDEKKENDE SERVICE
BRUBAKKEN AS Tlf 35 93 04 00 www.brubakken.no
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Rekord-messe
i hjertet av Europa

Robotene tar over
Robotsortering av byggog anleggsavfall er på full
fart inn i markedet, skal
man tro det som ble vist
IFAT-messa.
– Stortinget har vedtatt høye mål for
materialgjenvinning av alt avfall i Norge;
50 prosent av husholdningsavfallet og
hele 70 prosent av bygg- og anleggsavfallet skal materialgjenvinnes. I Norge er vi
i dag i ferd med å bygge ut flere moderne
sorteringsanlegg for husholdningsavfall. I
Oslo fokuseres det på optisk sortering, på
Romerike går det i nærinfrarødt lys (NIR),
mens det i Trondheim jobbes med en tredje
løsning, som har fått navnet SESAM, en
forkortelse for Sentralt Ettersorteringsanlegg i Midt-Norge, forteller MEFs fagsjef for
avfall og gjenvinning, Sverre Huse-Fagerlie
til Anleggsmaskinen.

FAGSJEF for avfall og gjenvinning i MEF, Sverre Huse-Fagerlie, forklarer hvorfor han
tror sorteringsrobotene vil få innpass på det norske markedet. På skjermen bak vises
robotløsningen fra nederlandske Bollegraaf.

LYNRASKE ROBOTARMER

FRA TØMMERSTOKK TIL TANNPIRKER: IFAT er verdens største og viktigste messe innen avfall,
gjenvinning, vann og avløp. Her fra en artig demonstrasjon av kverning av treverk og hageavfall.

– Det finnes altså flere ulike avfallssorteringsløsninger på markedet allerede. Men
det er kun for husholdningsavfallet. På
IFAT ser vi imidlertid starten på automatisk
finsortering av bygg- og anleggsavfall, og det
skjer ved hjelp av robotarmer. Slikt avfall
består gjerne av større og tyngre fraksjoner,
og det er litt av grunnen til at robotsortering
er så godt egnet, sier Huse-Fagerlie.
– Det finnes allerede flere leverandører
på markedet med ulike løsninger. Finske
Zen Robotics’ system, som bl.a. har et
anlegg i drift i Malmö, går ut på å programmere én enkelt robotarm til å sortere ut en
rekke ulike materialer fra et avfallsbånd.
Dette gjøres ved hjelp av en kombinasjon
av metallsensorer, nærinfrarøde sensorer, fargesortering, 3D-sensorsystem og
andre finurlige innretninger. Systemet er så
intelligent at det faktisk kan læres opp til å

Den tradisjonsrike IFAT-messen gikk nylig av stabelen i
München. Anleggsmaskinen var tilstede på den rekordstore
utstillingen.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Det som i 1966 begynte som en relativt
liten fagmesse med navnet «International
Trade Fair for Sewage Technology» eller
«Internationale Fachmesse für Abwasser-
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technik» på tysk (derav navnet IFAT), er i
dag verdens største og viktigste messe innen
avfall, gjenvinning, vann og avløp.
Årets IFAT-messe i München tiltrakk

seg hele 141 000 besøkende fra 160 land,
og ikke mindre enn 3 305 utstillere fra 58
land var på plass. Rekordsifre begge deler.
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FINSKE Zen Robotics, som bl.a. har et anlegg i drift i Malmö, går ut på å programmere
én enkelt robotarm til å lynraskt og presist sortere ut en rekke ulike materialer fra et
avfallsbånd.

bli stadig bedre og mer presis. Og robot
armene er både lynraske og presise. Likeledes har selskaper som f.eks. Bollegraaf og
OP Teknik sine konkurrerende løsninger
med robotarmer, forteller han engasjert.

STORT POTENSIAL I NORGE

– Jeg er overbevist om at sorteringsroboter
vil kunne hjelpe oss til å nå målet om 70
prosent materialgjenvinning. Norge vil
sannsynligvis være et primærmarked for
dette, i og med at vi har god råd og dyr
arbeidskraft. Jeg tror derfor vi vil se stadig
flere slike anlegg rundt om i landet. Likevel
vil jeg presisere at det viktigste og meste av
arbeidet fremdeles må gjøres ved hjelp av
god, gammel kildesortering ute på byggeog anleggsplassene, slår han fast.
SVENSKE OP Teknik
satser på mange
armer som sorterer
hver sin fraksjon.
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Nysatsing fra Kiesel

Helelektrisk feiebil

– Vi er jo kjent for å selge
Fuchs-maskiner, men vi
ønsker også å fronte og
markedsføre Eggersmann,
sier Claus Leite, daglig
leder for Kiesel Skandi
navia AS.

Feiebilprodusenten Ravo
viste sin første helelek
triske maskin på IFAT
2018. Det vakte oppsikt,
skal vi tro den norske
leverandøren.

Eggersmann er en stor aktør innenfor gjenvinning og kompostering.
– Vi har hatt agenturet på Eggersmann i
halvannet års tid. Eggersmann var tidligere
store på ferdige anlegg, men med andres
maskiner. Så fant de ut at de heller burde
produsere maskinene selv, og kjøpte derfor
opp mange av maskinprodusentene, forteller Leite.
Nå leverer Kiesel blant annet kverner,
sikter, presser og kompostvendere fra
selskapet.
TUNG OG SOLID

– Denne kverna, en Teuton Z55, er blant
de største saktegående med singel rotor i
verden. Den har en Volvo-motor på 580
hester, med et moment på inntil 265.000
Newton. Den lar seg ikke stoppe av mye,

– Det har vært mange innom standen og
det er stor interesse for denne maskinen,
sier Jan Hestbråten, salgssjef i Multimaskin AS.
FJERNER SVEVESTØV

RONTER EGGERSMANN: Produktsjef Florian Aresvik og daglig leder
Claus Leite i Kiesel Skandianvia.

for å si det sånn. Men skulle det komme
noen problemobjekter oppi, som f.eks.
jernbolter, så vil den hydrostatiske driften
gjøre at trommelen reverseres, slik at ikke
tenner eller andre ting går i stykker, forklarer Florian Aresvik, produktsjef gjenvinning
hos Kiesel.

– Sammenlignet med konkurrentenes
toppmodeller så veier denne fem-seks tonn
mer, selv som størrelsen er omtrent lik. Det
er fordi det meste på konstruksjonen er
kraftigere, med tanke på at den skal være
så holdbar og driftssikker som mulig.
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TIL NORGE? Den norske
leverandøren Multimaskin
AS er i forhandlinger med
flere kunder om denne
maskinen allerede.

Derfor kommer den ikke i salg før våren
2019, forteller han.
– Vi er i forhandlinger med flere kunder
om denne maskinen allerede. En maskin

som kan ta opp svevestøv og som er
elektrisk; det er klart det vil være aktuelt
for mange. Ikke minst i byer med svevestøvproblematikk.

Stablebare «krokkasser»
Stabling av tomme
containere er ikke noe
nytt, men det dreier seg
gjerne om liftcontainere.
På IFAT fikk represen
tanter fra Østlandet
Gjenvinning se at også
krokcontainere kan
stables.

Bestselgeren
Dette er den maskinen Kiesel selger flest
av i Norge; sorteringsmaskinen Fuchs 320
MHL.
– Den kom med ny hytte i fjor og har
fått designpriser for bl.a. store vindusflater og god sikt. Vi har fått enormt gode
tilbakemeldinger fra markedet på den.
Det har vært en markant økning av salget
av Fuchs-maskiner de siste par årene, og
vi tror denne utviklingen vil fortsette. Vi
selger totalt ca. 20 Fuchs-maskiner i året,
sier Claus Leite, daglig leder i Kiesel Skandinavia.
– Alle varianter kan leveres som el-maskiner med kabel, og eventuelt en diesel-generator ved siden av, som kan brukes til
å flytte den mellom to steder. Vi har hatt
mange forespørsler på el-maskiner fra
kunder, men foreløpig har ingen «tatt
steget».

– Den har en oppsamlerkapasitet på 4,3
kubikk og kan samle opp partikler ned mot
PM 2,5 – det tilsvarer en tiendels hårstrå.
Den klarer med andre ord å samle opp
svevestøv. Maskinen har seks timers driftstid. Ravo er imidlertid svært opptatt av ikke
å slippe noe ut på markedet uten at det er
grundig gjennomtestet, noe vi er glad for.

IT’S ELECTRIC: Ravos
nye helelektriske
feiemaskin.

– Dette har vi aldri sett i Norge før, og
virker veldig interessant, sier Tor Enger,
drifts- og logistikksjef hos Østlandet
Gjenvinning.

– Det blir jo stadig vanligere med flere
ulike fraksjoner, og man sorterer mer enn
før. Dermed er det også behov for flere
containere enn før. Ved å stable 3-4 slike
krokasser oppå hverandre sparer man mye,
både med tanke på transportkostnader og
klimagassutslipp, sier han.
– Krokcontainerne er gjerne litt større
enn liftcontainerne. En standard liftkasse
er på 10 kubikk, mens krokkasser gjerne
rommer 15 kubikk. I tillegg til tre containere på bilen kan man også stable tre på
henger. Det betyr at man får med seg seks
containere om gangen, og det sparer mye
transport for kunden. Dette skal vi absolutt
se nærmere på, slår han fast.

KAN STABLES:
Stablebare
krokcontainere
vekket interesse
hos Østlandet
Gjenvinnings
delegasjon.

Ta i bruk

ISY ByggOffice!
stig.solem@norconsult.com
Telefon: 454 04 650 | isy.no

SALGSVINNEREN:
sorteringsmaskinen
Fuchs 320 MHL.
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Fra Fuchs
til Liebherr
Østlandet Gjenvinning
AS (ØG) var representert
med hele fem medar
beidere på IFAT, hvor de
bl.a. fikk se sorterings
maskiner fra både
Liebherr og Fuchs.
Valget mellom de to store produsentene
har de imidlertid allerede tatt, for på Vei og
Anlegg, som nylig ble arrangert på Hellerudsletta, kjøpte de en splitter ny Liebherr
LH22 med sorteringsklo. Den erstatter en
Fuchs-maskin de har hatt i fem år.
– Vi har planlagt kjøpet siden januar i
år. Det er en 20-tonner, miljøvennlig med
AdBlue, som skal brukes på anlegget vårt
på Gjøvik til sortering av restavfall og
diverse annet arbeid, sier Svein Erik Nilsen,
anleggsleder i ØG, som også har anlegg på
Elverum og hovedkontor på Hamar.
– Over en femårsperiode tror vi at vi
totalt sett kommer gunstig ut med denne
nye maskinen, inkludert service-avtaler.
Liebherr har dessuten service-verksted ved
Hamar, som jo er praktisk for oss. Inkludert
serviceavtaler, kommer maskinen på rundt
2,3 millioner kroner.

El-søppelbilene kommer
GLAD GJENG:
Trond Larsen
(daglig leder
Litra Containerservice AS,
datterselskap
av ØG), Bjørn
Rosenberg
(administrerende direktør
ØG), Svein Erik
Nilsen (anleggs
leder ØG), Tor
Enger (drifts- og
logistikksjef ØG)
og Per Einar
Monsen (transportleder ØG).

Flere el-avfallsbiler var
utstilt på IFAT-messa,
blant annet 26-tonneren
eCollect fra Dennis Eagle.
Men verken denne eller de større konkurrentenes varianter er tilgjengelige på markedet før tidligst i 2019.
– De store produsentene, som Volvo,
MAN og Mercedes, holder fremdeles
kortene tett til brystet. Volvo presenterte en
to-akslet 16-tonner og tre-akslet 27-tonner,
med kjørelengder på henholdsvis 300 km
og 200 km. Kjørelengden vil imidlertid bli
redusert betraktelig med strømkrevende
påbygg, som f.eks. komprimatoren ved
avfallshåndtering, sier MEFs fagsjef for
avfall og gjenvinning, Sverre Huse-Fagerlie.
FLERE LØSNINGER

– Ingen vet naturlig nok hvordan markedet

vil utvikle seg, så de store aktørene satser
på flere parallelle løsninger samtidig, sånn
for sikkerhets skyld; hydrogen, biogass og
elektrisk. Det er jo ulike behov og bruksområder og muligens vil det ikke bli én enkelt
markedsvinner. Uansett er det nok langt
frem til man kan erstatte alt av dagens bruk
med én drivlinje som fungerer like bra som
diesel har gjort til nå, sier han.
NORGE LANGT FRAMME

– De første bilene vi ser nå kan kanskje
sammenlignes litt med Buddy og Think,
og det vil kanskje ikke løsne ordentlig før
«Teslaene» kommer. De bilene vi ser her
på IFAT er leveringsklare i løpet av 2019.
Jeg vil tro at det norske markedet vil være
langt framme når det gjelder dette, så det
er godt mulig vi snart vil se noen av dem
her i landet, sier Huse-Fagerlie, som presiserer at det allerede i fjor høst ble satt inn
to elektriske renovasjonsbiler i Sarpsborg.

GRØNN: 26-tonneren eCollect fra Dennis Eagle
ble lansert på IFAT-messa i München i mai.

TIL NORGE?: Sverre Huse-Fagerlie tror biler
som denne snart er her i landet.

Ved livets slutt
Vi var vitne til en fascinerende
«End of life»-demonstrasjon på IFAT.
Der biler møter sitt endelikt.
Her ble slukørede biler strippet for det meste av interiør, glassruter og væsker, og airbagene ble utløst, før den til slutt ble
puttet i pressa og kom ut som en liten kube.
– Det skiller seg ikke så veldig fra slik det gjøres i Norge,
men alt går på sedvanlig tysk vis meget effektivt for seg. Bilene
blir for øvrig scannet ved ankomst og alle gjenbrukbare deler
blir merket med klistrelapper, slik at man ved demontering
vet nøyaktig hva som skal kastes og hva som skal tas vare
på. Kanskje er det marked for å gjenbruke enda mer av de
kasserte bilene i Norge enn det som gjøres i dag? spør Sverre
Huse-Fagerlie.

SORTERINGSMASKIN: Dette er maskinen
Østlandet Gjenvinning kjøpte; en Liebherr LH22.
(FOTO: SVEIN ERIK NILSEN)

Voksen avfallskomprimator

BILKUBE: Bilen ble presset til en liten kube.

– Denne 46-kubikkskomprimatoren er veldig interessant. Der vi har lange avstander å transportere avfallet,
kan en slik komprimator stå stasjonert et sentralt sted,
og bilene kan kjøres dit for tømming og mellomlagring
av avfallet. Meget praktisk og effektivt, sier Tor Enger,
drifts- og logistikksjef i Østlandet Gjenvinning.

Gjerden Fjellsikring AS er et av landets
ledende firmaer innen fjellsikring
Et fjellsikringsfirma med mer enn 30 års erfaring
Vi utfører fjellsikring fra lift & tau:
l
l
l
l
l

Spylerensk
Steinsprang og isnett
Ras og fanggjerder
Tunnelvasking
Spettrensk

l
l
l
l
l

Fjellbolter og bånd
Vann- og frostsikring
Sprenging og demolering
Vegetasjonsrydding
Wirenett

Ta kontakt om det er noe vi kan gjøre for dere:
post@gjerden-fjellsikring.no
Tlf. 400 03 780
Karen Sogns vei 49, 3275 Svarstad

ROMSLIG: Det er plass til mye avfall inne i denne.
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Vil tilpasse store jernbane
kontrakter til små entreprenører
Bane NOR står foran en
periode med voldsom
byggeaktivitet på
jernbane. Milliardkon
trakter står i kø. Behovet
for entreprenørkapasitet
er enormt, med behov
for både store og små
bedrifter. – Vi ønsker
å tilpasse kontraktene.
Det skal være attrak
tivt å være UE på våre
prosjekter, sier kontraktsog markedsdirektør
Henning Scheel i Bane
NOR.
Tekst og foto: Jørn Søderholm - jos@mef.no

AKTIVET: Follobanen (stort, lilla felt) går over en rekke prosjekter og høyere aktivitetsnivå.

(ILLUSTRASJON: BANE NOR)

Sjekk denne graf-samlingen. Den kommer
fra Bane NOR, og viser tre ting:
1. Aktivitetsnivået på bygging av jernbane
skyter til værs de kommende årene.
2. Aktiviteten kommer til å dreie fra
TBM-sluket Follobanen til et mye
bredere spekter av prosjekter.
3. Den store trøkken kommer fra 2021
og utover.
– Ja, det er fra 2020-2021 vi bruker de
store pengene. Men det er da selve arbeidene starter. Hovedkontraktene på disse
lyses ut i løpet av de neste par årene, og
det er allerede satt i gang forberedende
arbeider.
KONTRAKTER FOR 60 MILLIARDER

JERNBANE: Det skal bygges utrolig mye jernbane i Norge de neste ti årene. Da trengs det mye
kapasitet, også i UE-leddet. Avbildet firma er ikke berørt i saken. (ARKIVFOTO: JØRN SØDERHOLM)
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verdi: Rundt 60 milliarder kroner.
– Hva har det med oss å gjøre? Går ikke de
kontraktene uansett til store entreprenører,
og helst til utenlandske entreprenører?
– Vi vil gjerne ha norske hoved
entreprenører. Det er ikke en strategi at

kontraktene skal gå til utenlandske, sier
Scheel.
AVHENGIG AV NORSKE UE-ER

Men uansett hvem som vinner disse store
kontraktene, om det er aktører etablert i
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(FOTO: JØRN SØDERHOLM)
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KONTRAKTSJEF: Henning Scheel, kontrakts- og markedsdirektør i utbyggingsdivisjonen i Bane NOR.

FO

Det sier kontrakts- og markedsdirektør
Henning Scheel i utbyggingsdivisjonen i
Bane NOR. Det vil si den grenen av jernbanebyggherren som står for de virkelig
store prosjektene og kontraktene.
De nærmeste tre årene kommer Bane
NOR til – mer eller mindre – å doble
antallet kontrakter over en milliard kroner.
Og da snakker vi ikke bare én milliard, men
stort sett 2-3 milliarder og større. Total-

AKTUELT
norden eller nye aktører fra andre land, så
er både totalentreprenør og byggherre totalt
avhengig av norske underleverandører.
– Norske entreprenører er utrolig
viktig for Bane NOR. Vi lykkes ikke med
vårt oppdrag uten å ha både små og store
entreprenører med oss. Jeg håper MEFs
medlemsbedrifter har lyst til å være med,
som direkte entreprenører eller som UE.
Vi er innstilt på å tilpasse våre kontrakter
slik at det blir attraktivt å være UE til de
store entreprenørene på våre prosjekter,
sier Scheel.
Hva dette konkret betyr og hvordan det
skal gjøres i praksis er et åpent spørsmål.
Bane NOR har tatt opp en dialog med MEF
for å få innspill til konkretisering.
– Vi jobber nå sammen med MEF med å
finne ut hvordan vi kan tilpasse våre milliardkontrakter sånn at det blir mest mulig
attraktivt å være underleverandør til Bane
NOR. Her er erfaringer fra Condotte-saken
viktig.
En del norske mindre entreprenører
er skeptiske til å jobbe for utenlandske
entreprenører. Noen på bakgrunn av egne

e rfaringer, mange på bakgrunn av hva som
har skjedd med andre.
– Hvilke tanker har dere gjort dere om
hvordan dette skal foregå?
DIALOG MED MEF

– Her har vi etablert en god dialog med
MEF, som jobber med konkrete forslag
til hvordan vi kan sikre medlemmenes
interesser og sørge for at MEFs medlemmer skal ha lyst til å være UE for de større
entreprenørene. Så blir det sikkert interes
sante diskusjoner av det. MEF vil sikkert
ønske mer enn vi kan levere, men noe er
helt sikkert mulig å løse. Typiske temaer
her vil være betalingsfrister, milepæler,
involvering, arbeidsvilkår og ikke minst
lærlingeordninger, sier Henning Scheel.
– Hvilke virkemidler tenker dere kan være
aktuelle tiltak som gjør at det skal være
trygt å jobbe for utenlandsk TE på Bane
NOR-kontrakt?
– Generelt opplever vi at det har vært
fint og lærerikt for mange underentreprenører i Follobanenprosjektet. Unntaket er
selvfølgelig når mange opplevde lengre

perioder der de ikke fikk betalt på grunn
av Condotte-saken. Å sørge for sikker og
forutsigbar betaling til leverandørkjeden i
nye kontrakter er det viktig at vi finner en
god løsning på.
– Gir dere føringer til deres totalentreprenører om bruk av norske underleverandører?
– Nei, det har vi ikke lov til. Vi setter
derimot strenge krav til kunnskap om
norske forhold, som er vanskelig å komme
utenom. Ikke nødvendigvis for å fremme
norske entreprenørers interesser, men
det vil i stor grad tjene entreprenørenes
interesse å velge norske underleverandører,
sier han.
Sjeføkonom Stein Gunnes i MEF
bekrefter at MEF og Bane NOR har en
tettere og mer konkret dialog nå enn det
har vært på lange tider.
– Det er vi glad for. Så får vi se hva som
kommer ut av det. Nå tar vi gjerne imot
innspill fra medlemmer om hva som er
viktig for å få på plass i kontraktene, sier
Gunnes.

Tøffere tider krever robuste produkter!
Betong varer lengst og tåler mest.
Ølen Betong er en landsdekkende leverandør av rør og kumsystemer i betong.
Fabrikker for ig-rør og kumsystemer i betong, samt elementer til bygg og samferdsel.
mail@olenbetong.no

Qh 331 CONE KNUSER

www.olenbetong.no

Vi har til enhver tid tilgang på Kjeftknuser Cone knuser
og Sikteverk av forskjellige Fabrikat. Vi tilbyr en rekke
«nesten nye» Sandvik maskiner med meget lavt
timeforbruk til fordelaktige priser.
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Vi leverer slitestål og deler til flere kjente merker
Følg med på www.crushing.no for brukte maskiner.

Sikteverk QA 451

Vi selge
r
siktesku også
ffer
QJ341 KJEFTKNUSER

10 TONN KOMPAKT OG BRUKERVENNLIG DUMPER.
SVÆRT MOBIL OG OVERLEGEN I TERRENG.
LAVT MARKTRYKK. 180o MULTITIP (OPTION)
DEN BARE GÅR OG GÅR....

Snakk med dumper spesialisten!
AS Hydrema
www.hydrema.com
Service: 613 14 010
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Knuse og sikteverk

KUNNSKAP OM NORSKE FORHOLD

En solid framtid

Tlf 53 77 52 00

Tlf 92016667 Helge@crushing.no

Salg: Tom Øyvind Corneliussen
Mobil: +47 416 66 649
Mail: tco@hydrema.com
Område: Rogaland, Aust og
Vest Agder og Telemark.
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Salg: Knut Ola Nergård
Mobil: +47 952 02 051
Mail: kne@hydrema.com
Område: Nordland, Troms.
og Finnmark.

Salg: John Vidar Bakken
Mobil: +47 414 07 070
Mail: jvb@hydrema.com
Område: Norge øvrig.
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På vei til EM i Budapest

MEET
THE BEAST
THE EXTREME WEAR FIGHTER

Han flyttet fra Tyskland
til Norge som 12-åring. Til
høsten skal Nils Karjetta
(21) representere Norge i
Yrkes-EM i anleggsgartner
faget.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

MEET
THE BEAUTY
THE SUPERIOR WEIGHT SAVER

From the deepest mines to the highest skyscrapers
Hardox® wear plate and Strenx® performance steel are two premium high-strength steel
grades from SSAB. They are used all over the world to make steel products that are stronger,
lighter, extremely durable and more energy-efficient. To learn more about the environmental
and commercial benefits of using Hardox® and Strenx®, visit www.hardox.com or www.strenx.com.
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www.ssab.com

SSAB Svensk Stål AS
Postboks 437 1327
Lysaker
T: 23 11 85 80
firmapost.norge@ssab.com
SSAB.NO
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Explore the world of
Hardox® and Strenx®

GÅR FOR PALLEN: Nils Karjetta er
en av to norske lærlinger som skal
representere Norge blant Europas fremste
anleggsgartnerlærlinger under Euroskills
2018 i Budapest i september. Og de sikter
mot pallplassering.

AKTUELT

AKTUELT

LEKKERT:
Dette er en tidlig
ere Euroskills-
oppgave som Nils
og Kjetil har løst på
Gjennestad videregående skole.
Dette for å være så
godt forberedt som
mulig når alvoret
starter til høsten.

FORVENTNINGER: Målet er selvfølgelig
førsteplass. Det er ikke snakk om
annet, sier instruktør og veileder i SOA,
Patryk Chesy (midten), noe spøkefullt
om guttas muligheter i Budapest. Nils
Karjetta (t.v.) og Kjetil Schwoch ser ut
til å takle presset ganske godt.

(FOTO: ØYSTEIN LØNN
NILSEN).

Euroskills er det offisielle navnet på europamesterskapet i yrkesfag, som i år arrangeres i Budapest. Her skal 14 unge, lovende
nordmenn kjempe om heder og ære mot
ungdom fra hele Europa, i en rekke ulike
fag. Nils Karjetta er, sammen med Kjetil
Schwoch (22), plukket ut til å representere
Norge blant Europas fremste anleggsgartnerlærlinger.
GÅR FOR PALLPLASS

Anleggsmaskinen besøker Nils Karjetta på
Gjennestad videregående skole ved Stokke
i Vestfold, der han og Kjetil Schwoch trener
på tidligere Euroskills-oppgaver for å være
så godt forberedt som mulig når alvoret
starter til høsten. De legger kantstein og
brostein, bygger støttemur, planter blomster

og lager en liten trebro som skal gå over en
ørliten bekk, alt innenfor et lite, kvadratisk
område avgrenset med trestokker. Dette
skal de gjøre noen dager i måneden helt
fram til september, før avreisen til Ungarn.
Ambisjonene for høstens konkurranse er
klare.
– Vi håper på en førsteplass, selvfølgelig.
I hvert fall en pallplass. Vi skal uansett gjøre
vårt aller beste, og jeg håper vi får en fin og
lærerik tur, sier Nils Karjetta.
VISSTE INGENTING OM NORGE

At Nils ikke har bodd i Norge hele livet
er umulig å høre i dag. Det var imidlertid
en stor overgang for ham da han ankom
Sandefjord og Norge for første gang 12 år
gammel.

– Da jeg kom til Sandefjord påsken 2010
visste jeg ingenting om Norge og jeg kunne
ikke ett ord norsk. Det tok derfor litt tid å
bli kjent med folk, og det gikk vel et års tid
før jeg var så inne i språket og samfunnet
at jeg fikk ordentlige venner og kunne ta
skikkelig del i det sosiale livet, også utenom
skolen. Men jeg ble tatt godt imot, blant
både elever og lærere, til tross for de språklige utfordringene. Ikke minst var det en
IKT-lærer på skolen som var god i tysk,
som hjalp meg mye med norsken, forteller Nils, som er født og oppvokst i Oldenburg i nærheten av Bremen. Han flyttet til
Norge sammen med moren og hennes nye
samboer. Faren og hele resten av familien
bor fremdeles i Tyskland.

GRØNNE FINGRE

– Hvorfor ville du bli anleggsgartner?
– Jeg har en bestefar som har drevet mye
med hagestell og gartnervirksomhet i Tyskland, og jeg var med ham rundt omkring på
jobber siden før jeg kunne gå, så interessen
kom av seg selv. Jeg trives veldig godt ute
og jeg bestemte meg ganske tidlig for at jeg
ville jobbe ute og ikke inne på et kontor. Da
passet jo anleggsgartner bra, forteller han.
– Jobben er morsom. Aller best liker jeg
den grønne biten; altså planting, plenklipping, beskjæring etc. Hvis jeg kan jobbe i en
liten hage med varierende elementer som
litt kantstein og belegningsstein, men mest
planter og grønt, så trives jeg aller best. Litt
fram i tid så har jeg også lyst til å utdanne
meg som arborist. Det er en spesialist på

beskjæring av trær, og innebærer gjerne en
del klatring, forklarer Nils.
UTRADISJONELT LØP

Den ambisiøse anleggsgartnerlærlingen
har gått en noe uvanlig karrierevei mot
fagbrevet.
– Jeg tok Vg1 Naturbruk på Melsom
vgs. i Stokke. Deretter begynte jeg på Vg2
Anleggsgartner her på Gjennestad, men da
var jeg så skolelei at jeg slutta etter én uke.
Via en sommerjobb kom jeg i kontakt med
anleggsgartnerfirmaet Aakerholt, Steen &
Lund AS, og der fikk jeg tilbud om lærlingeplass. Det er nesten tre år siden nå, så
jeg har gått en 3+1-løsning, med ett år på
skole og tre år som lærling, forklarer han.
– Det andre året som lærling jobbet jeg

fire dager i uka hos bedriften og gikk én
dag i uka på Færder vgs. for å fullføre fellesfagene. I januar og februar sørget OKAB
(Opplæringskontoret for Anleggs- og bergfagene) for at jeg fikk teoriundervisning i
anleggsgartnerfaget. Som treårig lærling
manglet jeg litt teori, så var det veldig fint
å få det inn på den måten. Neste uke skal
jeg opp til tverrfaglig teorieksamen, og så er
det fagprøven på sensommeren eller tidlig
høst, sier Nils fornøyd. Og like etter det
venter altså europamesterskap i anleggsgartnerfaget.
UTTAKSKONKURRANSE

– Hvordan ble du plukket ut til å representere Norge i Euroskills?
– Først sendte jeg en søknad til SOA

DIN TOTAL LEVARANDØR

ønsker

God sommer
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(Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget). Fire personer ble kalt inn på intervju,
hvor vi ble spurt om stresstakling, arbeid
under press, effektivitet og så videre. Deretter måtte vi gjennom en uttakskonkurranse
her på Gjennestad, som gikk ut på å legge
belegningsstein, mur og storgatestein. Et
par dager senere fikk jeg beskjed om at jeg
gikk videre, forteller han.
– Konkurransen i Budapest går over tre
dager, og vil nok bli litt tilsvarende som
det vi trener på her nå. Vi får materialliste
for oppgaven ca. tre måneder før, altså før
sommerferien, slik at vi kan begynne å
trene med de faktiske materialene som skal
benyttes i konkurransen. Selve oppgaven
med tegninger får vi utdelt dagen før
konkurransen begynner.

her, sier Bjørn Aakerholt, faglig leder og
opplæringsansvarlig i bedriften, som er eid
av BetonmastHæhre.
– Om Nils har fått tilbud om fast jobb
her etter fagbrevet? Ja, han har fått streng
beskjed om at han skal bli her resten av
livet, ler han.

Euroskills er Øystein Lønn Nilsen forsiktig
optimist.
– De er jo dyktige, det er det ingen tvil
om. Men jeg har selv vært med til Canada
på World Skills for noen år siden, og fikk se
hvor stor prestisje dette er i en del land og
hvor mye de legger i det. Anleggsgartnerfaget har dessuten meget høy status i mange
land. Den treningen Nils og Kjetil får nå,
via SOA, er veldig bra, og jeg har tro på at
de får et hederlig resultat. Men så lenge de
gjør så godt de kan, synes jeg de skal være
fornøyde med en plass midt på treet, selv
om de nok sikter høyere selv, sier han.

– EN SAMLENDE FIGUR

Det er OKAB som har hatt opp
læringsansvaret for Nils Karjetta. Opp
læringskonsulent Øystein Lønn Nilsen har
fulgt ham opp gjennom alle tre årene, og
han er full av lovord om lærlingen «sin».
– Jeg traff Nils allerede før han begynte
som lærling. Han hadde ikke lyst til å
fullføre skolen, til tross for at han var en
flink elev med gode karakterer. Jeg hadde
samtaler med ham, sammen med rådgiver
på skolen og Aakerholt, Steen & Lund, hvor
vi forsøkte å belyse de ulike sidene ved det
å slutte på skolen. Vi oppfordret ham til å
fullføre Vg2, men han var ikke til å rokke.
Skolen ville gjerne beholde ham, for han var
så bra for miljøet der; en samlende figur. Og
jeg skjønner dem godt; han er rett og slett
en ordentlig kjernekar. Han er en reflekHydraulisk
tert, dyktig, moden og ikke
minst hyggelig
gutt, som er et «funn» Flakvibrator
for enhverex20
bedrift,
skryter Øystein.

og fotball-VM, både med tanke på deltakere
og publikum. Og selv om Euroskills er noe
mindre, så er dette store greier!
– Nå får vi snart inventarlista. Det er
ikke sikkert alle materialer er like lette å
oppdrive, men da finner vi noe som er så
likt som mulig, slik at de kan trene mest
mulig realistisk. Når startskuddet går i
Budapest skal Nils og Kjetil være klare,
lover han.

NYHET!

Nå med mulighet for
avtagbart hengerfeste
fra fabrikk

HYdrauliska redskap

«NORGES VIKTIGSTE LANDSLAG»

Svensktillverkat!
Det er imidlertid
ikke bare lærlingene selv
HAR STOR TRO PÅ DEM

som sikter høyt i Euroskills. Instruktør og
veileder i SOA, Patryk Chesy, er ikke redd
for å legge litt press på de unge guttene.
– Vi er heldige med disse kandidatene og
vi har stor tro på dem. Målet er selvfølgelig
førsteplass. Det er ikke snakk om annet! slår
han fast. Sekundet senere bryter han ut i en
latter som røper at han er i det spøkefulle
hjørnet.
– Nei da, så stort press skal vi ikke legge
på dem. Men det er klart vi må ha ambisjoner. Vi har som sagt stor tro på dem. De
er meget dyktige og jeg tror de kan gjøre
det bra. Dette er det tredje mesterskapet
for meg. Worldskills er det tredje største
arrangementet i verden, etter sommer-OL

Aakerholt, Steen & Lund har heldigvis
ingenting imot at Nils bruker en god del
av sin arbeidstid til å trene til Euroskills.
– Det står på nettsiden til World Skills
Norway at yrkeslandslaget er «Norges
viktigste landslag». Og det er jo et godt
poeng. Vi har selvsagt lyst til at Nils skal
lykkes der nede, og vi prøver å legge til rette
så godt som mulig for at det skal skje. Til
gjengjeld får vi en motivert medarbeider og
litt reklame for bedriften. Det er naturligvis
stas at vi har en så dyktig lærling,
og det MEGET HØY STATUS
Frontmonterad
viser jo også at vi har et godt læringsmiljø
Når det gjelder sjansene til Nils og Kjetil i
sandspridare ex100

pw148-11
KOMATSU PC16R-3HS / PC18MR-3 /
MOTOREFFEKT
kW / 121 Hk
PC22MR-3
/ PC26MR-3 90
/ PC35MR-3
/ PC55MR-5
DRIFTSVEKT ca 16 000 kg
STANDARD STIKKE 2. 500 mm

• www.exero.se • Tel.

•

SMÅ & MEDELSTORA
Sortering & Krossverk

Följ oss på

•
•
•
•
•
•

KompaKt
Snabb UppStart
EnKEl tranSport

•
•
•
•

Transport mått Colt 600:
L=10,9 m, B= 2,25m, H=2,55m, Vikt: 12 ton

Det allerede lave drivstoff forbruket på PW148-10 er redusert
med opptil 13%
Spaker som følger sete
Fingertupp styrt hjulstyring på venstre spak
Setet har ventilasjon, horisontal demping og bredere armlener
Bomdemping
Klargjort for hydraulisk styring av tipp og strølem for en evt
henger
KomVision fugleperspektiv kamera integrert i skjermen
Steg IV motor med lavt AdBlue forbruk
LSD aksler for bedre fremkommelighet i røft terreng
Betjening av skjær og evt labber via venstre spak

KOntakt oss for
en god handel!

Transport mått Bison 120:
L= 5,58 m, B=2,28 m, H=2,74 m, Vikt: 12 ton

A TEREX BRAND

•www.evorex.se • Tel. +46 660-281 281•

Tlf: 22 88 72 00 \ www.hesselbergmaskin.no

Följ oss på

Tel. 0661-14 08 85 • www.exero.se
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PUKK & GRUS

PUKK & GRUS
AVTALE: F.v. Eunan
Kelly, CDEs nordiske
representant, og daglig
leder Peder Egeland i
Nordic Bulk.

anlegg fra CDE. Resirkulering av gammel
masse er et utrolig hett tema nå. Det gir
bedre økonomi for kundene, som oppnår
bedre massebalanse og høyere kvalitet.
Det passer utmerket med vår visjon om å
utfordre dagens løsninger for å møte fremtidens behov for byggesteiner, sier daglig
leder Peder Egeland i Nordic Bulk AS i en
pressemelding.
Han mener resirkulering av gammel
masse er et naturlig steg videre innen pukk
og grus. Sammen med CDE sikter Nordic
Bulk nå mot en lederrolle innen utnyttelse
av gamle ressurser i Skandinavia. CDE
global er i følge pressemeldingen Europas
ledende aktør på resirkulering av gamle
masser. Anleggene er designet for å skille
jord, sand, stein og annet avfall med bruk
av vannsikter og syklonteknologi.
GJENVINNING

– Den store interessen viser at tiden er
inne for økt satsning på gjenvinning og
kostnadseffektivisering. Det er viktig at
bransjen utvikler seg i denne retningen når
det ligger så store verdier i gammel masse,
sier Egeland.
Velde Pukk sitt anlegg på Sandnes er
Europas største miljøstasjon levert av CDE.
Dette er et utstillingsvindu for hvordan
satsing på gjenvinning kan gi større slagkraft innen asfalt og betong.
– Lastebilene frakter verdifull gravemasse
inn og rene fraksjoner ut. Det gir effektiv

drift. Vi har nylig kjøpt enda ett CDE-anlegg
som gir bedre massebalanse. Vi satser
hardt på resirkulering og økt utnyttelse,
sier Kjartan Eggebø. Han er driftsleder for
pukk og miljø i Velde Pukk AS.
UMULIG Å TØRRSIKTE

Urene masser fra knust betong, gamle
veier og utgraving av tomter er nærmest
umulig å tørrsikte. Derfor er det – stadig
ifølge pressemeldingen fra Nordic Bulk –
nødvendig å vaske ut den dårlige massen.
Denne vaskingen kan i mange tilfeller
utgjøre forskjellen mellom deponimasser og
varer som kan selges og brukes til bygging.
– I stedet for å deponere masse kan
man enkelt utnytte ressursene med CDE
sin unike teknologi. CDE har kunder som
har gått fra å betale for deponi, til å selv få
betalt for ferdigvaska masser. Da kan man
for alvor snakke om økt lønnsomhet, sier
Peder Egeland.
Vasking av masser er ikke et nytt fenomen
i Norge. Det har blitt gjort i flere årtier.
Spesielt grusmasser som inneholder for
mye slam. Nå minker flere av de naturlige
forekomstene på sand.
– Behovet for å fremstille tilslag til betong
og asfalt fra knust stein øker. Vasking kan
også brukes til å gjenvinne lett forurensede
masser og uttak av mineraler, sier Nordic
Bulk i pressemeldingen.

MONTØR: Industrimontør Henrik Smith i Nordic
Bulk sjekker produksjonen på resirkuleringsanlegget hos Velde Pukk AS.

Sted: Sandnes

Venter opptur
for resirkulerte
masser

Resirkulering av
gammel masse er et
hett tema om dagen.
Norske Nordic Bulk
leverer utstyr til
renseanlegg, og
sitter midt i det som
tegner til å bli en
opptur.
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no
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SANDNES: Nordic Bulk AS har designet
og bygget anlegg for norske pukkverk i
25 år. Nå ser Sandnes-selskapet en ny og
interessant retning, med økt etterspørsel
etter anlegg for rensing og resirkulering
av gamle masser fra både norske og utenlandske aktører.
Tidligere i vår inngikk Nordic Bulk en
eksklusiv forhandleravtale med CDE global,
som i 2015 leverte utstyret til Velde Pukk
AS sitt renseanlegg i Kylle, Sandnes.
VASKEANLEGG

– Dette blir pratet om i bransjen. Vi ser på
muligheter og tilpasninger rundt vaske-
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“Alle oppdrag er like viktige om de er store eller små,
- og husk at det umulige tar bare litt lengre tid.”

PETTER A OLSEN AIS
BORING & SPRENGNING
1684 Vesterøy Tlf. 69 37 60 57

Mob. 90 05 54 52

www.petteraolsen.no

MASKINSTYRING

MASKINSTYRING
”Før sendte man hvem
som helst opp i valsen,
med beskjed om å
kjøre noen runder. Men
med dette utstyret har
valsingen blitt en av de
viktigste jobbene på
anlegget.”
Driftsleder Per Gjerjordet, Veidekke

MASKINSTYRING + KIKKERT = DOKUMENTASJON I TUNNEL

Ida og ”Olaf”
er først i verden
med dette
Valsen er i ferd med å bli den viktigste maskinen på anlegget.
Hørt det før, kanskje? Her gjør Ida Svean (23) noe Veidekke er
først i verden med å få til: Dokumentasjon av kompaktering,
direkte fra valsen med kikkert og maskinstyring.

FØRST: Ida Svean i
Veidekke er først ute
med akkurat dette.
Vinstra-jenta opererer
både vals og kikkert.
(FOTO: JØRN SØDERHOLM)

Tekst og foto: Jørn Søderholm – jos@mef.no
FO
RT
S.
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Kongsberg / Damåsen

Gundersen & Løken utvikler nå en helt ny
generasjon DigPilot Maskinstyring
Forbedret programvare og helt nye
sensorer med og uten kabler.
DigPilot 2 antenne rover
vårt eget produkt utviklet i Norge.

KONGSBERG / DAMÅSEN: – Det er
moro å se at resultatet blir så bra, og at
dokumentasjonen stemmer. Jeg og Olaf
har jobbet mye med å bli kjent med
grunnen her, sier valsefører Ida Svean (23)
i Veidekke.
– "Olaf"??
– Ja, valsen. Den er egentlig en Cat
CS68B. Men jeg kaller den bare "Olaf ",
humrer hun.

FORNØYD: F.v. Ida Svean og Per Gjerjordet i Veidekke, samt Glenn Thorén i Pon Equipment.
ENKELT: Kjør til det blir grønt. Nå også i tunnel
eller andre steder utenfor GPS-dekning.

FEM ÅR I VALS

Hovedkonseptet:
Vedlikeholdsfri, flyttbar fra maskin til maskin,
verdens beste, prisgunstig.
DigPilot Office
er den mest detaljrike,
fleksible og beste internettplattformen i bransjen.
Vår nye forhandler på vest landet
er Knut Helland. knut.helland@prosystem.no

Gundersen & Løken AS
Postboks 53, Lindeberg
Jerikoveien 26, 1007 Oslo
info@gl-instrumenter.no | +47 22 81 39 90

www.gl-instrumenter.no | www.digpilot.com
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Vinstrajenta har vært maskinfører på denne
valsen siden sist november. Men vals, det
kan hun. Dette er fjerde eller femte året –
hun har mistet tellingen selv – som valsefører. Når det er stille på valsefronten kjører
hun dumper.
"Olaf " har hun kjørt et drøyt halvår,
og det er ingen andre som slipper til i
den maskinen. Ida Svean besitter nemlig
en kompetanse som er svært viktig for
Veidekke og prosjektet.
Hvem ville sagt det om en valsefører for
bare noen få år siden?
– Før sendte man hvem som helst opp
i valsen, med beskjed om å kjøre noen
runder. Men med dette utstyret har
valsingen blitt en av de viktigste jobbene
på anlegget, sier Per Gjerjordet.
Han er driftsleder på Veidekkes prosjekt
E134 Damåsen, et prosjekt med både tunnel
og vei i dagen.
MASKINSTYRING

Utstyret han snakker om er Trimble
CCS900 (Compaction Control System).
Det er på ingen måte nytt i seg selv, levert
i 175 enheter.
Det nye i Damåsentunnelen er at maskin-
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(FOTO: IDA SVEAN)

KOMPAKTERING AV GLASOPOR

FØR
styringen "snakker" med, og får posisjonen
sin fra, en kikkert. Eller totalstasjon som
det også kalles. Ikke fra GPS, altså.
N200 har faktisk helt siden 2014 stilt krav
om kompakteringsdokumentasjon med
kikkert i tunnel. Med den metoden åpner
N200 for redusert sluttkontroll på 250
meter platetest, med de innsparingsmuligheter det gir. Likevel har ikke metoden
blitt brukt – før nå.
– Dette er verdens første tunnel der
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ETTER
Trimble valsesystem brukes mot kikkert,
sier Glenn Thorén.
Han er produktsjef for komprimeringsog asfaltutstyr hos Pon Equipment AS. Han
er også en av Norges fremste spesialister
innenfor dokumentasjon av komprimering
og kompaktering.
Det ligger en viktig nyanseforskjell i
akkurat de to begrepene. Det er i seg selv
et tema så stort at vi må ta det i annen
artikkel.

Akkurat i Damåsentunnelen på E134 har
denne forskjellen vært spesielt viktig. Her
brukes nemlig Glasopor i frostsikring.
Et utmerket materiale, så lenge man tar
hensyn til at det er skjørt.
Om man bare peiser på med gammelmåten, X antall overfarter og full trøkk på
vibroen, så blir veieieren sittende igjen med
et dyrt og ubrukelig lag ugjennomtrengelig
glasstøv der frostsikringslaget skulle vært.
– Kompakteringen må foregå med riktig
utstyr og riktig kompetanse. De enkelte
steinene skal forkiles til et homogent lag
med høy bæreevne, men ikke knuses til
støv. Her har Veidekke gjort alt for å finne
en løsning som sikrer et godt resultat.
Måling med nivellering og platebelastning
er én ting, måling med valsens CMV en
annen. CMV-verdiene har flydd opp og
ned som en jojo. Vi har måttet gjøre noe
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1. VALS:
Ingen i verden har tidligere gjort
det Ida svean og valsen ”Olaf” gjør i
Damåsen-tunnelen på E134.

2. ERFAREN:
Ida Svean (23) fra Vinstra håndterer
både maskin og målebok.

3. PRESIS:
GNSS gir 4-5 cm nøyaktighet.

4. MER PRESIS:
Kikkert gir nøyaktighet under én
centimeter.

5. GRØNT:
Glasopor i frostsikring kan lett knuses
til et dyrt og ubrukelig lag støv. Desto
viktigere at Ida Svean lærer seg underlaget og kjører til det blir grønt.

for å finne CMV-verdier til å stole på. Få
kan noe om dette, men her har vi greid det
i samarbeid mellom Pon, Sitech, Veidekke
og kompetente kontrollingeniører hos byggherren, sier Glenn Thorén.
SPARER MYE TID

CMV står for ”Compaction Metering
Value", og måler kompakteringsverdier
inntil 1,2 meter ned i underlaget.
Fordelen for entreprenør?
Valsen kjører akkurat så mye at riktig
komprimeringsverdi oppnås. Ikke en meter
lenger. Det sparer tid, og dermed penger.
– Det er tidsbesparende i forhold til
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gamlemåten, der vi måtte kjøre X antall
overfarter uansett. Med CMV-måling kjører
vi til det er riktig kompaktert. Kan hende
vi får riktige verdier etter to overfarter. Da
slipper vi å kjøre seks. Det sparer vi jævlig
mye tid på, sier driftsleder Per Gjerjordet.
For ikke å snakke om hva de fire unødige
overfartene ville gjort med Glasoporen...
Driftslederen er fornøyd med samarbeidet de har hatt med byggherren på dette
prosjektet.
KUNNSKAP HOS BH

– Det er en utfordring at mange av byggherrens folk ikke kjenner dette. De som

skrev N200 vet om det, men ikke kontroll
ingeniørene ute på anleggene. Her har vi
en kontrollingeniør som kan og er spesielt
interessert. Vi har også gitt direkte tilgang
for byggherrens folk i Vision Link. De har
begynt å forstå muligheten av å hente ut
informasjon i nær sanntid, sier Gjerjordet.
Informasjonen fra valsen leveres parallelt
til Vision Link og SmartDok. Det er første
gang Veidekke bruker denne løsningen i
tunnel, og det kommer til å bli mye mer av
det. Ikke bare i tunnel, forresten.
– Kikkert er aktuelt både i tunnel og i
dagsone uten GPS-dekning. For eksempel
under bruer og i lange skjæringer. GPS-ens
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nøyaktighet på 4-5 cm er god nok i massevis
til å oppfylle kravet om 20 cm i N200. Med
kikkert får en nøyaktighet under centimeteren, sier han.
CCS900 er levert på 175 valser i Norge.
Herunder 85 Cat-valser siden det ovennevnte N200-kravet om kikkertdokumentasjon ble innført. På tre av dem er muligheten til kikkertstyring tatt i bruk.
FØRSTE KIKKERTVALS I TUNNEL

Alle tre er i Veidekke, og "Olaf " er altså
den første der løsningen har blitt brukt på
et skarpt oppdrag i tunnel.
"Kompakteringssjef" Glenn Thorén står
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selv for opplæringen av folk som skal ha
noe med dette å gjøre. Og her snakker
vi ikke en opplæring der maskinfører får
beskjed om hvor knappene sitter og hvor
koppholderen er.
GRUNDIG TEORI

Her må både maskinfører, bas, stikningsingeniør(er) og anleggsleder gjennom en
opplæring med grundig teori. Nevnte
forskjell på komprimering og kompaktering er et viktig tema her, sammen med
opplæring i måling med platebelastning
og innføring i utstyret.
– Kurset og opplæringen er viktig! Jeg har

sett mange aha-opplevelser i øya på deltakerne. Både unge og godt voksne. Kunnskapen og kompetansen er viktig, men det
gir også større eierskap til det man driver
med. Etter den opplæringen skjønner alle
hvorfor slagordet er "kjør til det blir grønt".
Enklere blir det ikke, sier Thorén.
For øvrig har valsestyringssystemet
Trimble CCS 900 mulighet til å vise hvor
andre valser er og har vært, for å unngå
dobbel dose kompaktering. Det skal etter
det vi erfarer være et krav som vurderes i
en kommende versjone av N200.
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VI TRYGGER SAMFUNN OG VERDIER LOKALT OG NASJONALT, HELT SIKKERT!
NYHET!

PULLERTER
Gjennom våre lokale montasjeselskaper leverer Garda
Sikring alle typer pullerter, tilpasset ethvert behov.

DATA: Landmåler Cato
Kjellmann i Geonord
AS måler inn, mens
Kjell Åge Nilsen i
Svein Thomassen AS
følger med. Dataflyten
i anlegg kan stå foran
store forbedringer med
datautveksling i åpne
formater. (ARKIVFOTO:

ROTASJONSPORTER
Driftssikker og robust grind for norske forhold. Bruk sammen med
adgangskontroll og få oversikt over hvem som er på området.

JØRN SØDERHOLM)

HURTIGFOLDEPORTER
Stort utvalg av hurtigporter i flere prisklasser. CE-godkjente
porter som er sertifisert for norske havner.

PALISADEGJERDER
Vi har et bredt utvalg av palisadegjerder i varmforzinket og/
eller pulverlakkert utførelse.

MOBIL VAKTBU MED ROTASJONSPORT
Vaktbu levert med enkel eller dobbel rotasjonsport, tre ulike
str. vaktbu. Containermål: L 5,8 x B: 2,4 x H 2,4 m.

KONTAKT DITT NÆRMESTE FIRMA I GARDA SIKRING, ELLER BESØK WWW.GARDASIKRING.NO
BERGEN Solheim Gjerdenett AS | T: 55 29 90 47 | solheimgjerdenett.no HAUGESUND Håland & Karlson AS | T 52 75 44 55 | halandogkarlson.no
STAVANGER Systemsikring AS | T: 51 63 00 00 | systemsikring.no KRISTIANSAND Systemsikring AS avd. Kristiansand | T: 51 63 00 00 | systemsikring.no
TØNSBERG Lauritsen Gjerdefabrikk AS | T: 33 01 63 36 | lauritsen.no OSLO Røa Gjerdefabrikk AS | T: 22 06 57 20 | roa-gjerdefabrikk.no
| Garda Anleggsikring AS | T: 21 39 50 30 | anleggsikring.no TRONDHEIM Garda Sikring Midt-Norge | T: 48 59 55 47 | garda-midtnorge.no

Knuse asfalt?

- ikke noe problem, med Allus D-serie.

Venter eksplosjon
i krav til digital
dokumentasjon
Forhandlere:

FO
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S.

Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

RT

Kyrkseterøra: HOB Verkstedsenter. Tlf: 95257953
Bergen: Åsane Mek. Industri AS. Tlf: 55190245
Stavanger: Aarsvold Kran og Hydraulikk AS. Tlf: 51622990
Kristiansand: Agder Anleggsenter AS. Tlf: 92117000
Norland: Maskinteknikk Nord AS Tlf: 91634187
Oppland: Lie Maskin AS Tlf: 91360000

I årevis har det vært snakket om “fri og komplett dataflyt
på hele anlegget, fra konsulent til maskin”. Nå er det rett
rundt hjørnet: Viktig endring i dataformater er straks klar
til bruk. En kraftig økning i byggherrenes krav til digital
kommunikasjon kan følge tett på.

MASKINSTYRING

MASKINSTYRING
FEIRING: Inger
Hokstad (helt t.h.)
fra BA-nettverket
er så fornøyd med
gjennombruddet hos
Focus Software AS at
hun spanderte sjampis
og kake på f.v. Henrik
Lundeby Grimstad,
Andreas Engebretsen, Ieva Halvorsen,
Rasmus Fredrik Bugge,
Håvard Schei og
sjefen Pål Eskerud.
(FOTO: JØRN SØDERHOLM)

– Ja, det kommer til å eksplodere i krav
til digital kommunikasjon. Ikke bare ut til
maskinfører, men også fra maskinfører og
entreprenør til byggherre. Eller rett inn i
3D-modellen, som inneholder all informasjon om prosjektet.
Det sier Inger Hokstad i BA-nettverket.
ØKENDE DATAFLYT

Det er lenge siden vi begynte å bruke data
i anleggsbransjen. Gradvis har det kommet
inn i alle ledd, fra prosjektering via prosjekt-
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ledelse og stikning og helt ut til maskinstyringen i gravere, valser, høvler og sånt.
En stadig økende mengde data flyter
mellom leddene, i begge retninger. Det
høres jo så enkelt ut, ikke sant? "Dataflyt".
Høres nesten ut som vann, som bare finner
veien dit det skal helt av seg selv. Vel, så
enkelt er det ikke.
FORSKJELLIGE SYSTEMER

Å sende data mellom forskjellige aktører er
krevende. Spesielt når alle har forskjellige

systemer. Nå er sentrale aktører i bransjen
i sluttfasen av et prosjekt som skal bety en
stor forenkling og standardisering i anskaffelsen og håndtering av data.
En slik standardisering innebærer at alle
må forholde seg til det samme formatet
("språket"). Uansett om programvaren heter
Gemini, Novapoint eller Focus, og på alle
enheter tvers gjennom verdikjeden. Fra
datamaskiner ut til målebøker og maskinstyring – og tilbake igjen med "as built"-
dokumentasjon.
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dieseltank.no
Bredde i utvalg – dybde i kunnskap.
tank@procut.no
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MASKINSTYRING
Inger Hokstad er primus motor og en
krumtapp i dette arbeidet. Gjennom den
uformelle sammenslutningen BA-Nettverket har hun siden 2003 stått midt i et
tverrfaglig arbeid med å skape en plattform
for samarbeid, idéutveksling, erfaringsdeling og løsningsorientering når det gjelder
dataflyt i bygg- og anleggsbransjen.
Her handler det ikke om hvilken
programvare man bruker eller hvilket
merke som står på stikningsroveren, måleboka eller GPS-utstyret i gravemaskinen.
Her handler det om dataformater. Altså
utformingen på alle filer og all informasjon som ideellt sett skal flyte "som vann"
mellom leddene. Fra konsulent til byggherre, til anleggsleder, til stikker og maskinstyring. Og tilbake igjen, når maskinfører
eller stikker har gjort sine innmålinger.
IFC, GML OG SOSI

ET
T!!
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Y
H
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• Android basert software

• Android basert software
• Unik 3D-visualisering av modeller
• Unik 3D-visualisering av modeller
• Google maps som bakgrunn
• Google maps som bakgrunn
• Farger på 3D modeller
• Farger på 3D modeller
• Chat funksjon mellom kontor
• Chat
funksjon mellom kontor
og maskin
og
maskin
• Koordinatsystem
og høyde• Koordinatsystem
og
høydereferanse styres fra server
referanse
fra server
• Mulighetstyres
for å laste
inn alle
referansemodeller
• Mulighet
for å laste samtidig
inn alle for
enklere oversikt. samtidig for
referansemodeller
enklere
oversikt.
• Alle innmålte
punkter samles
i eninnmålte
prosjektpool
i skyen.
• Alle
punkter
samles
Kodelister
kan pushes
fra server
i•en
prosjektpool
i skyen.
• Live visning
andre maskiner
• Kodelister
kanavpushes
fra server
• Livevisning
deling av
av innmålte
punkter
• Live
andre maskiner
mellom maskiner
• Live deling av innmålte punkter
• Remote
support
mellom
maskiner
• Remote support

Et hovedproblem i denne kommunikasjonen er at vi i Norge har valgt å være
litt sære, og ikke bruke de samme formatene som resten av verden. Internasjonalt
har BIM- og byggsiden holdt seg til den
såkalte IFC-standarden, mens man innenfor
3D-modellering i samferdsel og infrastruktur har holdt seg nærmere det som kalles
GML.
I Norge? Ingen av delene.
– Her har vi i alle få brukt det særnorske
SOSI-formatet.
– Ja vel. Hvorfor er det et problem?
– Det formatet har aldri handlet om
det som faktisk skal bygges. Det viser kun
hvor objekter ligger på et kart, sier Inger
Hokstad.
Nå er et spleiselag bestående av
Arkitektum, Kartverket, Bane NOR,
Statens vegvesen og Nye Veier – og med
BA-Nettverket som koordinator i midten
– godt i gang med å standardisere databestillinger for prosjekter innen samferdsel
og infrastruktur.
Dette kom i gang etter at Kommunalog Moderniseringsdepartementet (KMD)
for et års tid siden utlyste midler. Det ble
bevilget 250 000 kr fra KMD. Med bidrag
fra byggherrene Bane NOR, Statens vegvesen og Nye Veier endte totalpotten på litt
over en million kroner.
Hensikten er altså at byggherrene skal
bli enige om hvordan data i et prosjekt skal
bestilles.

MASKINSTYRING
– Vi har lagd for vei, landskapsarkitektur,
vann- og avløp. Vi har også begynt med
el-biten, og har i første omgang tatt for oss
lysmaster, sier Hokstad.
Selskapet Focus Software, som leverer
digitale løsninger til byggeprosjekter har
vært tett på denne prosessen. De er første
aktør som har fått til flytting av data mellom
programvare og maskinstyring – og tilbake
igjen – uten tap av data. De er nå i gang
med konkrete tilpasninger av programvare.
– De har bevist for oss at dette fungerer. Nå gjelder det at kundene deres får
tilgang til denne programvaren, slik at de
kan prøve det ut i praksis. For eksempel på
en veistrekning, sier hun.
Andre aktører som Trimble Solutions
og Powel er også med på dette. Nå håper
Hokstad at dette arbeidet kan føre til en
felles standard, som igjen blir et krav i fremtidige byggeprosjekter.
– Hvis dette blir et krav fra byggherrene,
må utviklerne lage slik programvare for å
kunne være konkurransedyktige. Den som
kan levere i henhold til oppskriften, vinner
konkurransen. Og dersom én kan, så er jeg
sikker på at konkurrenten også kan kort tid
etterpå, sier hun.
BETINGET OPTIMIST

Stikningsleder Espen Dahl-Mortensen i
Hæhres landsmålingsselskap Zenith Survey
er betinget optimistisk over det BA-nettverket og Focus Software nå har fått til.
– Det er klart at vi er opptatt av datautveksling i åpne formater. Men vi er helt

STIKNINGSLEDER: Espen
Dahl-Mortensen i Zenith
Survey AS er glad BA-nettverket har kommet et
skritt nærmere dataflyt
med åpne formater. (FOTO:
ZENTIH SURVEY AS)

avhengige av at funksjonaliteten som ligger
i de mest brukte proprietære formatene
blir ivaretatt på en god måte, sier Espen
Dahl-Mortensen.
Noen snarlig døråpner for fri flyt av data
i begge retninger mellom konsulent og
maskinstyring er dette neppe. Nyttiggjøring
av data ute i maskinene og på stikningsutstyret, for eksempel.
– Selv om et veiprosjekt er riktig prosjektert vil det ikke automatisk være «good to
go» rett ut i systemene. Rådgivernes og
programvareleverandørenes fokus er stort
sett på mengder. Det samsvarer ikke alltid
med det vi trenger ute i felt, sier han.
Zenith Survey har i mange år brukt
LandXml som filformat ut på sitt utstyr.
Men ikke "rått" og direkte fra konsulenten
eller byggherren. Det må en tur innom
Zeniths egen programvare. I likhet med
de fleste andre norske entreprenører bruker
Zenith og BetonmastHæhre Gemini. For
entreprenøren er det i følge Dahl-Morten-

TANKHENGER

sen et mareritt å få veimodellen fra byggherren kun som XML.
– Da mister han funksjonalitet han er
helt avhengig av, og det går bort mye tid
på gjenoppbygging av veimodellen i egen
programvare. Derfor har vi vært veldig
opptatt av VIPS. Det er et produkt stort
sett alle veiprosjekterende i Norge kan
levere, og ivaretar funksjonaliteten vi har
vært avhengige av, sier han.
Espen Dahl-Mortensen understreker at
han har store forventninger til det arbeidet
aktørene i BA-nettverket legger ned
i å utvikle og stable på beina et åpent format
(GML) for utveksling av data i norske
prosjekter.
– Den eneste rette veien å gå når det
gjelder filformater er GML og IFC. Men vi
er nødt til å godta dobbeltleveranser med
proprietære formater frem til disse formatene fullt ut støtter en fornuftig dataflyt i
infrastukturprosjekter, sier stikningsleder
Espen Dahl-Mortensen i Zenith Survey.

NYHET!

Mobil anleggstank for diesel
og AdBlue
•
•
•
•

Enkel betjening fra bakkenivå
6 000L diesel, 1 000L AdBlue i IBC
Dieseldrevet strømaggregat
Stabil henger med lavt tyngdepunkt

LEVERING AV DATA

Prosjektet har laget en spesifikasjon for
hvordan data skal leveres.

Tlf. 92 41 98 00 • veratank.no
Vera Tank Ann 185x87mm.indd 1

08.05.2018 11:50

Vognvegen 23 • 2072 DAL • Tlf: 48 24 55 55
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– Sparer mye tid på målebrev
Søbstad bygger ny FV704
i Klæbu. Her har de nylig
begynt å bruke Gemini
Proadm. – Arbeid med
målebrev er enklere og
raskere, sier stiknings
leder Bjørn Roger
Tangstad i Søbstad AS.

bedriften bruker – som de fleste andre
utførende – Gemini. Nylig utvidet de med
prosjektoppfølgingsprogrammet Gemini
ProAdm og samarbeidsplattformen Gemini
Connected.
ENKLERE MÅLEBREV

Tekst: Jørn Søderholm - jos@mef.no

KLÆBU: Mellom Røddekrysset og Tanem i
Klæbu bygger entreprenørselskapet Søbstad
AS drøyt tre kilometer FV704. Søbstad
vant kontrakten på 185 millioner kroner i
konkurranse med åtte andre entreprenører.
Dette er den største jobben Søbstad har
hatt til nå.
Den 140 mann store entreprenør

STIKNINGSLEDER: Bjørn Roger Tangstad i Søbstad AS. (FOTO: POWEL)

Etter kort tid har de erfart at arbeidet med
målebrev er blitt enklere og mindre tidkrevende, opplyser Gemini-leverandør Powel
AS i en pressemelding.
– Vi sparer veldig mye tid med Gemini
ProAdm. All dokumentasjon blir lagret på
én plass og vi slipper å lage målebrevene
manuelt. Før var det veldig mye klipping
og liming, og det var mildt sagt krevende
å holde styr på alle vedleggene. Med
ProAdm kan vi eksportere ut målebrevet
direkte. Vedleggene blir automatisk med,
sier stikningsleder Bjørn Roger Tangstad
i Søbstad AS.

STØRST: Tre kilometer FV704 i Klæbu, Søbstad AS sitt største prosjekt til nå.

R 920 COMPACT:

En ny, effektiv og kompakt
gravemaskin

SMP PartsAB
Norwegian 01·v1· s1on
Tegleverksveien 100, N0-3057 Solb ergselva
NORGE

Tel: +4732 87 58 50
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facebook.smpparts.com

� linkedin.smpparts.com

@

youtube.smpparts.com

smpparts.com
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Ta kontakt med våre selgere:
Roy Hasløgård
911 47 478 anlegg, region Øst
Håkan Nyhaugen 467 87 900 anlegg
Sigbjørn Gaasø 920 56 518 industri
Eivind Engan
994 35 100 anlegg, region Midt-Norge

• Særlig utviklet for urbane og trange miljø
• Allsidig utstyr og muligheter for tilpasning
til en rekke bruksområder
• Kan enkelt transporteres
mellom arbeidssteder
• Høy ytelse og økt produktivitet

Liebherr-Norge
Elvesletta 15, NO-2323 Ingeberg
Tlf.: +47 62 50 91 50
E-mail: info.norge@liebherr.com
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SNART KAN KABELEN SES DIREKTE I MASKINSTYRINGEN

Kabelpåvisning
blir digital
Kabelpåvisninger fra Gemoatikk er gyldige i bare 30
dager. Det kan være vanskelig å jobbe med, men nå er
det snart slutt. Påvisningen digitaliseres og får lengre
gyldighetstid. “Digitale målemerker” kan leses direkte
i graverens maskinstyring, lenge etter at spray
merkene på bakken er vekk. Men det må bestilles og
koster ekstra.
Tekst og foto: Jørn Søderholm – jos@mef.no
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Hva som skjer konkret med gyldighets-
tiden er ikke klart. Det er heller ikke opp
til Geomatikk å avgjøre, men en beslutning
for Telenor og andre kabeleiere.
– Telenor som netteier vil være åpne for
at dagens standard på 30 dagers varighet
kan utvides.
– Hva menes konkret med "lengre varighet"?
– Vanskelig å si nå, da det er netteierne
som må ta stilling til det. Det er viktig at
alle netteierne går for en felles endring av
bransjestandarden. Det har liten hensikt å ha
lengre varighet kun for én av ledningseierne
innenfor graveområdet. Denne prosessen
har vi nå startet opp, sier Kippervik.

Påvisninger gyldig kun en liten måned har
skapt mye hodebry opp gjennom årene.
Nesten like mye som upåviste kabler som
plutselig bare henger fast i skuffen.
Den begrensede gyldigheten er snart
historie. Blant annet som følge av en ny
avtale mellom MEF og Geomatikk.
– Ja, dette har vært et av hovedområdene i samarbeidsavtalen Geomatikk har
med MEF. Målet har vært å få digitalisert
all merking som er foretatt på bakken, slik
at dette kan legges inn i maskinstyringssystemet. Dermed kan vi bidra til mer effektivt
arbeide for den som graver, og samtidig
reduserer muligheten for skader, sier salgs-

KABELEIERE AVGJØR VARIGHET
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KORT GYLDIGHET

DIGITALE MERKER

Nå er Geomatikk i ferd med å digitalisere
sin påvisningsvirksomhet. Det vil føre til to
konkrete endringer for graveentreprenører:
Påvisning kan leveres i elektroniske
formater for innlesing i prosjektering eller
maskinstyring.
Varigheten / gyldigheten av påvisningen
kan bli lengre enn dagens 30 dager.

RT
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og markedsdirektør Magne Kippervik i
Geomatikk AS.

FO

GNSS: Bjørn Steinar Holt i Geomatikk gleder seg til å ta i bruk Spectra
GNSS-enheter til innmåling av kabel
påvisning. (ALLE FOTO: JØRN SØDERHOLM)

– Den største forskjellen for oss blir at vi
går over området to ganger. Finne og merke
kabeltraseen og prate med entreprenøren
er som før. Det nye er at vi også måler inn
merkene, sånn at de kan leveres elektronisk
til maskinstyring.
Det sier senioringeniør Vidar Roaldset
Johnsen i Geomatikk. Påvisningsselskapet
er nå i ferd med å digitalisere påvisninger i
felt. I tillegg til pdf-kart og oransje spraymerker på bakken skal det det snart kunne
leveres "digitale merker" som kan brukes i
maskinstyring.

MASKINSTYRING

MASKINSTYRING
MÅLER MED GNSS-ROVER

INNMÅLING: Nå blir påviserens
merker også tilgjengelig i digital
form.

GYLDIGHET: De nye, digitale merkene
er gyldige lenge etter at den oransje
sprayen er slitt vekk.

Geomatikk er i ferd med å utstyre sine
påvisere med presist, GNSS-basert måleutstyr. Framover skal de måle inn all
merking på bakken. Disse måledataene kan
leveres på avtalt format til entreprenører
som ønsker informasjonen lagt inn i sine
systemer.
– Dette er en tilleggstjeneste som må
bestilles sammen med kabelpåvisningen.
– Hvorfor vil denne digitaliseringen gi
merking med lenger varighet?
– Merkene på bakken er vanskelig å
ivareta. Det er en viktig årsak til begrensingen på 30 dager i varighet som har vært
bransjestandard de siste 10-15 årene. Dette
problemet vil falle bort dersom man legger
inn digitale merker i maskinstyringssystemet. Det kan gi utvidet varighet hvis
netteierne ønsker det, sier Kippervik.
Påviserne tar i bruk Trimble GNSS-rovere med en nøyaktighet på rundt 7 cm.
Roveren sender posisjonsdata inn i en app
påviserne bruker for innhenting av data.
Resultatet er raskt tilgjengelig i kundeportalen eller på GeoGrav-appen.

OPPLÆRING: Geomatikk driver med opplæring av feltteknikere i det nye systemet nå. Vidar Roaldset Johnsen (t.v.) er ansvarlig for opplæringen.
Bjørn Steinar Holt er gruppeleder for feltteknikere på avdelingen i Sarpsborg.

Maur Bilpåbygg AS er en
av landets største påbygger.
Vi er i dag ca. 50 ansatte og
har produksjon og kontorer
i Svelvik, 20km sør for
Drammen.

I tillegg til dette har vi et eget
serviceverksted i Oslo.
Vi har egen produksjon
av Maur dumperkasser,
plan containerrammer
og tilhengere. Vi er også
forhandler av Hydrolift
krokløfter. Ta kontakt med
oss så kan vi bygge din
neste lastebil.

MAUR BILPÅBYGG AS

SIDE 54
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TESTING GJENSTÅR

BETINGET FORNØYD

Geomatikk har jobbet med digitalisering
av påvisning siden 2016. Den tekniske
løsningen har allerede vært i drift i snart
11 måneder i Finland, og har også vært
testet ut i Norge i flere måneder.
– Det gjenstår fortsatt noe testing i
forhold til overlevering av resultatene til
ulike typer maskinstyringssystemer. Vi
tror dette vil være en tjeneste som kan
tilbys i noen områder etter sommerferien.
– Vil denne digitaliseringen gjelde kun
Telenors kabler, eller alle netteiere?
– Dette vil måtte gjelde alle de netteiere
som Geomatikk har ansvaret for hvis dette
skal ha noe for seg. Vi kan ikke snakke for
øvrige netteiere.
– Hva gjør denne digitaliseringen med
kostnadene?
– Ingen konsekvenser for kostnadene
for påvisningstjenesten, slik den utføres i
dag og vil bli videreført fremover. Dersom
graveentreprenøren vil ha merkene digitalt, så er dette en tilleggstjeneste som han
må betale for. Pris for dette vil vi komme
tilbake til når dette er klart, sier salgsog markedsdirektør Magne Kippervik i
Geomatikk AS.

Graveentreprenør Dag Søbstad er
betinget fornøyd med denne nyheten
fra Geomatikk.
- Jo, dette går bra når det er en kabel
der. Men ofte er det flere kabler i samme
trasé. Da må det være et system som
forteller at det er flere kabler i traseen.
Gjerne også noe som forteller om total
bredde på kabelgata, sier Søbstad.
Han er daglig leder i Søbstad AS på
Tiller.
Begrenset varighet på påvisningen er
sammen med uklare kart en stor utfordring for graveentreprenører. Søbstad
mener gyldigheten av påvisningen bør
følge perioden vedkommende firma
har gravetillatelse for. Han mener også
Geomatikk må ta større ansvar ved
skader.
– Ved skade på kabel skal vi varsle
Geomatikk. Det er helt okei. Men de
forlanger også at vi skal varsle kabeleier.
Hvis ikke dette er Geomatikk sitt ansvar,
hva er det da vi betaler dem for, undrer
Søbstad.
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KABEL: Om ikke lenge skal påvist kabel kunne vises i
maskinstyringen. Hvis du betaler for det, da.
(SKJERMDUMP: GEOMATIKK)
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– En solskinnshistorie!
Morten Wessman Pettersen (33) var plaget av ADHD,
ga blaffen i skolen og vanket i dårlige miljøer.
– Det var nok ikke mange som hadde trua på meg,
men gir man opp har man tapt, sier han. Nylig besto
han fagprøven i gjenvinningsfaget med toppresultat.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

– Jeg har alltid hatt store konsentrasjonsproblemer, og fikk diagnosen ADHD da jeg
var ganske liten. Jeg klarte aldri å sitte stille.
På skolen var jeg ofte ute med en ekstralærer og gjorde andre ting, mens resten av
klassen hadde undervisning. Allerede på
barneskolen var jeg ganske rampete og fikk
mye kjeft. På ungdomsskolen ble det verre;
jeg hadde dårlige karakterer og fikk lite godt
i orden og oppførsel. Det var lite populært
hjemme, for å si det sånn. Jeg bytta faktisk
ungdomsskole underveis med håp om at
jeg skulle komme i bedre miljø og gjøre
det bedre, men det hjalp jo ikke, forteller
Morten åpenhjertig til Anleggsmaskinen.
Vi møter ham på Franzefoss Gjenvinning
i Kristiansand, hvor han nettopp har fått
fast ansettelse som driftsoperatør.
STRØK PÅ EKSAMEN

– På videregående tok jeg grunnkurs i
mekaniske fag, som vel strengt tatt var det
eneste jeg kunne komme inn på. Det andre
året valgte jeg plate- og sveiselinja, fordi det
var kun der jeg slapp å ha matte. Jeg var
overhodet ikke interessert i skolen, og var
kun tilstede i de timene jeg måtte. I stedet
hang jeg på Sørlandsenteret. Det var helt på
håret, men jeg fullførte faktisk skolen. Jeg
fikk standpunktkarakter i alle fag utenom
gym, men strøk på tverrfaglig eksamen.
Jeg bare møtte opp, skrev navnet mitt og
gikk igjen. Jeg kunne jo ingen ting, for jeg
hadde overhodet ikke fulgt med, sier han.
– IKKE DEN SNILLESTE GUTTEN
I KLASSEN

Etter videregående hadde Morten en lang
rekke strøjobber og flere lengre perioder
som arbeidsledig. Han var ikke «mors beste
barn», og han stiftet bekjentskap med både
rusmidler og lovens lange arm.
– Nei, jeg har ikke alltid vært den snilleste
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FAST JOBB: Morten ble fast ansatt som
driftsoperatør i hos Franzefoss Gjenvinning i
Kristiansand bare et par dager før Anleggsmaskinen var på besøk.

gutten i klassen, for å si det sånn. Men det
tilhører fortida nå, sier han alvorlig.
– Jeg har gjort mye rart. Jeg har jobba
på bilverksted og hatt flere lagerjobber,
jeg har drevet med båtmotorer og slanger
og ledningskomponenter, og jeg har kjørt
søppel og vært budbilsjåfør. Jeg var også
innom anleggsbransjen, hvor jeg kjørte
graver og hjullaster for et lokalt firma.
I tillegg har jeg vært en del arbeidsledig, og
fikk da bl.a. tatt lagerkurs, truckførerbevis
og maskinførerbevis via NAV. Men det var
ingen ting i verden som tilsa at jeg skulle
ende opp med fagbrev i gjenvinning, sier
Morten engasjert og tydelig stolt.
LESER OM AVFALL PÅ FRITIDA

Og stolt har han all grunn til å være; fagprøven i gjenvinningsfaget besto han i våres
med beste mulige karakter; meget godt.
Det var faktisk første gang i år prøvenemda
ga toppkarakter i det faget.

Hvordan klarte han det?
– Våren 2016 fikk jeg tilbud via NAV
om å være arbeidsleder for et prosjekt hos
Franzefoss. Prosjektet gikk ut på å male
hundrevis av blå containere grønne, og
jeg skulle ha ansvaret for fem personer på
arbeidstrening. Noen hadde vel litt tro på
meg akkurat da, for jeg hadde jo aldri vært
arbeidsleder i hele mitt liv. Deretter fikk jeg
to-ukers sommerjobb hos Franzefoss, hvor
jeg skulle feie, vaske, spyle, rydde, male osv.
Og de var tydeligvis fornøyde med meg,
for de to ukene ble etter hvert til mange
måneder, før jeg en dag fikk tilbud om
lærlingeplass, forteller Morten.
– Det gikk en liten faen i meg da jeg fikk
den muligheten; jeg skulle klare det fag
brevet! Jeg bestemte meg for virkelig å lære
dette faget, så jeg begynte å lese på egen
hånd. Jeg leste om bygg- og anleggsavfall,
farlig avfall, nedstrømsløsninger, papp og
papir, byggerapporter, saneringsrapporter,
ulike behandlingsanlegg, materialgjenvinning og energigjenvinning, for å nevne noe.
Jeg leste alt på egen hånd – hele tida. Det
er jo litt sært å sitte og lese om avfall på
fritida, men jeg har lært meg utrolig mye,
sier han engasjert.
– FULL AV ENERGI

Opplæringskonsulent Ivar Helge Andersen
i OKAB (Opplæringskontoret for anleggsog bergfagene), som fulgte opp Morten

«Det gikk en liten faen
i meg da jeg fikk den
muligheten; jeg skulle
klare det fagbrevet!»
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i lærlingperioden, kan bekrefte Mortens
engasjement.
– Vi var litt usikre til å begynne med, men
skjønte raskt at han var en ildsjel. Han var
veldig nysgjerrig og full av energi. Dette
er jo noe vi etterlyser hos lærlinger; at de
er fremoverlent og tør å spørre om ting.
Morten var så engasjert at det nærmest
gnistret i øynene hans, forteller opplæringskonsulenten.
– Vi har få lærlinger i gjenvinningsfaget,
så det er veldig gøy at når vi først får en så
lykkes det så til de grader. Jeg vil også gi
honnør til Franzefoss Gjenvinning, som
har strukket seg langt for å få dette til, sier
opplæringskonsulenten.

AKTUELT
«Det gjelder bare å
bruke hodet riktig.»

ENGASJEMENT: Morten var så engasjert at det
nærmest gnistret i øynene hans, forteller Ivar Helge
Andersen i OKAB.

ELSKER JOBBEN: Anleggssjef hos Franzefoss Gjenvinning,
Finn-Arild Johannesen (t.v.), er storfornøyd med Morten.
– Jeg får ham nesten ikke til å ta ferie engang, smiler han.

– GENUINT INTERESSERT

Mortens arbeidsgiver er naturlig nok
glad for at de ga ham sjansen. De har nå
en særdeles engasjert og kunnskapsrik
medarbeider, som dessuten er den eneste på
anlegget med fagbrev i gjenvinningsfaget.
– Han kom jo hit via NAV, og vi visste
lite om ham på forhånd. Men Morten tok
tak fra første stund, og skilte seg virkelig ut.
Han er langt over gjennomsnittlig engasjert
og han er genuint interessert i faget. Jeg
får ham nesten ikke til å ta ferie engang,
sier Finn-Arild Johannesen, anleggssjef hos
Franzefoss Gjenvinning.
– Første gang jeg traff Morten, hadde
jeg akkurat begynt her i bedriften selv. Jeg
dro opp dit hvor han og de andre malte
containere, og jeg ble rimelig overrasket
over engasjementet hans. Han tok skikkelig
ansvar og markerte seg veldig – nesten i
overkant mye. Både da og i sommerjobben,
som jo ble mye mer enn en sommerjobb,
viste han en kjempegod arbeidsinnsats.
Der andre blir stressa, kan han sjonglere
tre arbeidsoppgaver samtidig uten problemer. Det er kanskje ADHD-en som gjør det
mulig, spør han litt undrende.
– Ja, det gjelder å utnytte energien riktig,
smiler Morten fornøyd i bakgrunnen.
– FOTFULGT I TO DAGER

Morten var godt forberedt til fagprøven og
han følte det gikk bra underveis, men han
ble holdt lenge på pinebenken av sensorene.
– Først tok jeg teorieksamen, som handlet
om demontering av båt, av alle ting. Jeg
hadde jo lest masse om bygg- og anleggsavfall, men hadde ingen forkunnskaper om
demontering av båter. Jeg hadde imidlertid
satt meg godt inn i dette med farlig avfall
på forhånd, og det var nok grunnen til at
jeg fikk 4 på eksamen, sier han.
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hadde mange hull i CV-en, og det var
vanskelig å få seg jobb. Men det handler
om ikke å gi opp. Gir man opp så har man
tapt. Jeg vet ikke helt hvor det kommer fra,
men jeg har en skikkelig stå-på-vilje og en
evne til å lære meg ting. Det gjelder bare å
bruke hodet riktig. Det er greit å ha et høyt
energinivå, så lenge man bruker det til noe
positivt, smiler han.
– Det var også en stor motivasjonsfaktor
for meg at jeg fikk barn, fortsetter Morten,
som har tre gutter på ni, fem og to år.
– Samboeren min er veldig stolt av meg
nå. Og foreldrene mine, som har vært
rimelig misfornøyde, har ikke lenger mye
å klage på.

– På den praktiske fagprøven, som gikk
over to dager, ble jeg fotfulgt av to sensorer
fra prøvenemda, noe som var litt stressende.
Jeg måtte ta dem gjennom hele anlegget her
og kjøre en avfallspresse og vise kontroll og
vedlikehold av den, jeg måtte kjøre hjullaster og laste en bil med restavfall, og de
ga meg en vrien oppgave om farlig avfall,
hvor jeg skulle finne ut av en rekke ulike
væsker, og hvordan de skulle deklareres
og behandles. Det var stort fokus på HMS,
og de stilte meg stadig kontrollspørsmål.
Sensorene ga meg ingen signaler underveis.
Jeg hadde jo en ganske god følelse, men jeg
klarte ikke å lese dem og ante ikke hva de
syntes, forteller han.
– SÆRDELES KUNNSKAPSRIK

Det viste seg at Morten på ingen måte
hadde noe å bekymre seg for. Prøvenemn-

das leder, Øystein Ellingsen, var aldri i tvil.
– Hittil i år har vi hatt 7-8 kandidater
oppe til fagprøven og Morten er den eneste
som har fått meget godt. Det var til og med
en sterk «meget godt», sier han bestemt.
– For å få en meget godt kreves det litt
mer enn bare å gjøre oppgavene riktig. Ikke
bare utførte Morten oppgavene svært godt,
men alt var nøye gjennomtenkt og han viste
stor forståelse for både regelverk og HMS.
Han utmerket seg ved å være meget reflektert og særdeles kunnskapsrik. Han hadde
helt tydelig lest seg veldig opp på egen hånd.
Dette er jo en solskinnshistorie, sier han.
STÅ-PÅ-VILJE

– Det var veldig stort for meg. Jeg hadde
aldri trodd jeg skulle få fagbrev, og så fikk
jeg meget godt bestått, sier Morten tilfreds.
– Jeg var jo langt nede en periode. Jeg
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ETT ENESTE STORT GLIS

– Hva, har han klart fagprøven? Med meget
godt bestått? Og han har fått fast ansettelse
hos Franzefoss? Nei, nå blir jeg helt rørt.
Noe så fantastisk! utbryter en oppriktig
engasjert rådgiver i NAV, Trond Henry
Blattmann, da Anleggsmaskinen ringer. Det
var Blattmann som hadde tro på at jobben
hos Franzefoss kunne være noe for Morten,
og som trakk i trådene så det lot seg gjøre.
– Det er en stund siden jeg hadde noe
med ham å gjøre, for det har jo gått så
bra med ham. Det er utrolig å se hvordan
enkelte mennesker vokser med oppgavene.
Jeg husker godt at jeg besøkte ham på
Franzefoss like etter han begynte der. Da

fant jeg ham sittende inne i en sorteringsmaskin helt oppunder taket i hallen der.
Han var ett eneste stort glis der oppe i
maskinen. Der var vanvittig artig å se ham
i sitt rette element. Han er i det hele tatt
en strålende kar, som har tatt grep om sitt
eget liv. NAV og Franzefoss har kanskje
hjulpet ham litt på veien, men det er først
og fremst hans egen fortjeneste, sier han.
– Det siste der må du få med altså; det er
Morten selv som har gjort jobben. Han har
skjønt det, tatt grep og snudd situasjonen
til noe positivt. Nei, nå ble jeg utrolig glad,
avslutter han.

«Det er greit
å ha et høyt
energinivå,
så lenge man
bruker det til noe
positivt.»
VILJE: – Jeg vet ikke helt
hvor det kommer fra,
men jeg har en skikkelig
stå-på-vilje og en evne
til å lære meg ting, sier
Morten fornøyd. Her
viser han fram en veileder fra Norsk forening
for farlig avfall, som ha
bare kaller for «bibelen».
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Norges stØrste lager av skuffer
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Alt i slanger
og slangetilbehør,
samt produkter
for injeksjon
og fjellsikring.

Codan AS
Karihaugveien 102, 1086 Oslo.
Tlf 22 90 65 50. Faks 22 32 75 83.
www.codan-gummi.no
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Nye Maskiner Til Bruktpris!
3 Ulike Størrelser
Effektive Redskapsbærere
Mye Utstyr Tilgjengelig
3 Års Garanti

PLASTHALL/TELT

KONTAKT: heidi@hardlife.no

Komple
økonomiverktøy for
entreprenører

Telt i mange størrelser
og utforminger

Emilcaddy®

Carrytank®

FRA KR 4,900

FRA KR 6,490

Container telt til 20’’
og 40’’containere

Tankube®

FRA KR 39,990

✔ Total økonomisk oversikt i prosjekter og
delprosjekter med mulighet for inndeling på
avsni og aktivitet mot budsje

REGNSKAP

PROSJEKT

HANDEL

LØNN

REWIN HYDRAULISK HAMMER

FRA KR 23,200

O
Ø KO N

MI

2.5-5 TONN : KR 25,900
6-8 TONN : KR 27,900

PÅ LAGER
2 ÅRS GARANTI

4-7 TONN : KR 32,900
6-9 TONN : KR 36,900

✔ Elektronisk lagring, håndtering og sending av
bilag og dokumentasjon

11-16 TONN : KR 59,900

Driftsøkonomisk

18-25 TONN : KR 98,900

Ekstra Kraftig Slagkraft

✔ Maskin-, time-og materiellregnskap

28-35 TONN : KR 164,900

Justerbart Trykk

✔ Datafangst på anleggsplassen

F I N N  U T  M E R  PÅ  Z I R I U S . N O
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ALLE PRISER ER EKS MVA

110L

SELGER NYTT UTST YR TIL BRUKTPRIS !
ALLE PRISER ER EKS MVA

R ING

OSS IDAG !

56 14 8000
GASELLE BEDRIFT
3 ÅR PÅ RAD
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BRANSJEOVERSIKTEN
ER DU LEVERANDØR TIL BRANSJEN OG VIL VÆRE MED I REGISTERET?
Ta kontakt med Anita: e-post: anita@a2media.no, tlf: 901 10 688

BRANSJEOVERSIKTEN
ABS-MASKIN AS
Postboks 34,
3051 Mjøndalen
Tlf: (+47) 3223 1810
post@abs-maskin.no
abs-maskin.no

CEJN Norden AB
Box 245,
54125 Skövde, Sverige
Tlf: +46 500 477500
info.sweden@cejn.com
www.cejn.se

Ahlsell Norge AS
Postboks 184,
4065 Stavanger
Tlf: +47 51 81 85 00
info@ahlsell.no
www.ahlsell.no/

Cramo AS
Pb. 34 Alnabru,
0614 OSLO
Tlf: 23 37 55 60
info.no@cramo.com
www.cramo.no/

Andreas Stihl AS
3202 SANDEFJORD
Tlf: 33420505
info@stihl.no
www.stihl.no/

Dagenborg Maskin AS
9018 Tromsø
Tlf: 77 60 73 30
post@dagenborg.no
www.dagenborg.no

Ankerløkken Equipment AS
1266 Oslo
Tlf: 22 88 12 00
firmapost@ankerlokken.no
www.ankerlokken.no

Eikmaskin AS
Postboks 123,
2021 Skedsmokorset
Tlf: 64 83 73 00
info@osl.agcocorp.com
www.eiksenteret.no

AnleggsSystemer AS
Stokkamyrveien 12,
4313 SANDNES
Tlf: 51 85 62 90
john@anleggssystemer.no
www.anleggssystemer.no
Atlas COPCO Anlegg og
Gruveteknikk AS
Postboks 334,
1401 Ski
Tlf: 64 86 03 00
ac.anlegg@no.atlascopco.com
www.atlascopco.no
Blinken AS
1621 Gressvik
Tlf: 90 70 11 00
blinken@blinken.no
www.blinken.no
Brødrene Dahl
PB 6146 Etterstad,
0602 Oslo
Tlf: 22 72 55 00
post@dahl.no
www.dahl.no

Fundamentering AS
7093 Tiller
Tlf: 73 82 26 30
fas@fas.no
www.fas.no

Hydrema
3520 Jevnaker
Tlf: 414 07 070
jvb@hydrema.com
www.hydrema.no

Geomatikk AS
0579 OSLO
Tlf: 810 33 400
firmapost@geomatikk.no
www.geomatikk.no/

HYMAX AS
Strandsagveien 14
Tlf: 62 33 06 60
hymax@hymax.no
www.hymax.no

Gjerstad Products AS
4993 Sundebru
Tlf: +47 37 11 91 00
mail@gjerstad.com
www.gjerstad.com/

If Skadeforsikring NUF
Postboks 240,
1326 Lysaker
Tlf: 02400
if.no

Grønt Punkt
Postboks 91 Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 22 12 15 00
post@grontpunkt.no
www.grontpunkt.no

Istrail AS
3241 Sandefjord
Tlf: 35 94 87 50
istrail@istrail.com
www.istrail.com

Eterni
Tlf: 08462
post@eterni.no
www.eterni.no

Gummi-Industri AS
Postboks 4127 3005 DRAMMEN
Tlf: 90 55 22 32
post@gummi-industri.no
www.gummi-industri.no/

Exero AB
Önskan 222,
895 97 Skorped
Tlf: 0046 661 140 880
info@exero.se
www.exero.se

Hardlife AS
Storebotn 48,
5309 Kleppestø
Tlf: 56148000
info@hardlife.no
www.hardlife.no

Felleskjøpet Agri
2000 Lillestrøm
Tlf: 03520
firmapost@felleskjopet.no
www.felleskjopet.no

Heideinreich AS
2021 Skedsmokorset
Tlf: +47 22 02 42 00
firmapost@heidenreich.no
www.heidenreich.no

Fredheim Maskin
Tlf: 69 80 88 30
post@fredheim-maskin.no
www.fredheim-maskin.no

Hella Maskin AS
3962 Stathelle
Tlf: 35 96 72 72
post@hella.no
www.hella.no

Komatsu Forest AS
Uthusvegen 18,
2335 Stange
Tlf: 90 17 88 00
info.no@komatsuforest.com
www.komatsuforest.no
Llentab
0663 Oslo
Tlf: 97707300
post@llentab.no
www.llentab.no
Mathisen Maskin AS
Avd. Sørreisa: Gottesjord,
9310 Sørreisa.
Tlf: +47 915 94 151
arne@mathisenmaskin.no
www.mathisenmaskin.no
MEC-TEC AS
Ingeniør Rybergsgt. 99,
3027 Drammen
Tlf: 33772572
mectec@mectec.no
www.mectec.no/

Megger AS
Bjørnstadmyra 7,
1712 Grålum
Tlf: 22280040
post@megger.no
www.megger.no/
MG Salg og Utleie AS
Fossegrenda 3,
7038 Trondheim
Tlf: 73 96 26 00
post@mgsalg.no
www.mgsalg.no
MOLDEGAARD MARITIME
LOGISTICS AS
Birger Hatlebaksv. 22,
6415 MOLDE
Tlf: 71 25 06 30
firmapost@moldegaard.as
www.moldegaard.no
Nils A. Mørk Maskin AS
1823 Knapstad
Tlf: 90639797
hans.anton@namm.no
www.namm.no
Nor Slep AS
PB.1252,
3205 Sandefjord
Tlf: 33 48 93 70
norslep@norslep.no
www.norslep.no
Nordisk Dekk Import AS
4262 AVALDSNES
www.nidas.no
NTM Trailer & tipp
Postboks 73,
1309 Rud
Tlf: 67 17 19 30
post@ntm.no
www.ntm.no
Oldroyd AS
Industriveien 1,
3766 Sannidal, Norway
Tlf: +47 35 98 75 50
mail@oldroyd.no
www.oldroyd.no

Orica Norway AS
3400 LIER
Tlf: 32 22 91 00
www.orica.no
Powel Construction AS
7037 Trondheim
Tlf: 73 80 45 00
gemini@powel.no
www.powel.no
Power Tools Norge
Hallenåsen 4
1389 Heggedal
Tlf: 951 74 007
powertools@online.no
www.ptools.se/no
Pumpe-service AS
Tlf: 23 33 84 00
post@pumpe-service.no
www.pumpe-service.no
Rototilt AS
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf: 21 01 91 50
info@rototilt.com
www.rototilt.no
Scandia Maskin AS
3039 Drammen
Tlf: +47 32 21 00 50
post@scandiamaskin.no
www.scandiamaskin.no
SG Finans
Postboks 105,
1325 LYSAKER
Tlf: 21 63 20 00
kundeservice@sgfinans.no
www.sgfinans.no/
SK Produkter
1471 Lørenskog
Tlf: 67 97 40 30
info@skprodukter.no
www.skprodukter.no
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Smartdok AS
Snømusstien 1,
9512 Alta
Tlf: 904 03 333
norge@smartdok.com
www.smartdok.com

Volvo Maskin AS
Postboks 603
1411 Kolbotn
Tlf: 66 81 86 86
firmapost@volvo.no
www.volvomaskin.no

SMB Parts AB Norge
3057 Solbergelva
Tlf: 32875850
per-eivind.braaten@smpparts.
com
www.smpparts.com/no

Wacker Neuson AS
Trondheimsvegen 503,
2016 Frogner
Tlf: 63868900
www.wackerneuson.com/

SP Tools AS
Postbox 141,
Midtun, 5828 Bergen
Tlf: 53 69 53 53 / 94 27 82 25
info@sptools.no
www.sptools.no
SSAB Svensk Stål AS
Pb. 47, 1314 Vøyenenga
Tlf: 23 11 85 80
www.ssab.se
Storebrand
Postboks 500,
1327 LYSAKER
Tlf: 22 31 50 50
post@storebrand.no
www.storebrand.no
Strømberg Plast AS
Postboks 3,
2005 RÆLINGEN
Tlf: 64802909
office@strombergs-plast.no
www.strombergs-plast.no/

WIKS AS
1615 Fredrikstad
Tlf: 950 71 777
kontor@wiks.no
www.wiks.no
Wirtgen Norway AS
3071 Sande i Vestfold
Tlf: 33 78 66 00
post.norway@wirtgen-group.
com
www.wirtgen-group.com/
norway
Zirius AS
Tlf: 40 00 77 07
salg@zirius.no
www.zirius.no
Ølen Betong AS
Tlf: 53 77 52 00
mail@olenbetong.no
www.olenbetong.no

Systemblokk
3804 Bø i Telemark
Tlf: 35 06 00 00
mail@systemblokk.no
www.systemblokk.no/
Veim AS
3414 Lierstranda
Tlf: 32 84 94 20
kjell@veimas.no
www.veimas.no
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Vi tar nå skrittet helt ut ved
å innføre vårt automatiske
redskapsfestesystem EC-Oil som
standard*. Det betyr at du ikke
lenger trenger å gå ut av førerhuset
for å krangle med skitne og
gjenstridige koblinger og slanger.
Dette innebærer at du nå får
automatisk tilkobling av olje, strøm
og sentralsmøring, uten å betale
ekstra for det.
*kostnadsfri standard er en blokk ECO på
hk-feste og overdel tiltrotator, ved bestillinger
som inneholder QS hk-feste og tiltrotator
med styresystem DC2.

AUTOMATISKE
REDSKAPSFESTER BLIR
ENGCONS NYE STANDARD

MEF HAR ORDET

Koble hydrauliske
redskaper uten å
forlate førerhuset

engcon Norge
Jernkroken 18, P. B. 85 Kalbakken
Tel +47 22 91 80 90
E-mail info@uddeholm.no
www.engcon.com

Velkommen til maskinvisning 24.-25. august. Mer info om sted: www.komatsuforest.no eller Facebook
Blant annet vises NYHETEN 901XC/C124, maskiner for tynning og sluttavvirkning.

Mangelen på
skoleplasser
har blitt en
flaskehals

D

en 9. juni ble MEFs landsmøte avholdt 
i Kristiansand. Dette var det 57. landsmøte i
rekken for organisasjonen. For meg personlig var det
imidlertid det første i MEF-sammenheng, og jeg vil
rette en stor takk til MEF Region Sørvest som var
vertskap for arrangementet.
Et landsmøte handler først og fremst om vedtakene
som fattes og kursen som settes for organisasjonene.
Samtidig er den sosiale delen viktig. Det var en stor glede
for meg å møte delegater fra hele landet, ledsagere og
sentrale samarbeidspartnere. I tillegg til gode historier
og mye latter fikk jeg mange innspill på den jobben MEF
utfører. Å kunne få slike tilbakemeldinger er uvurderlig.
I Kristiansand feiret vi også MEFs 70 års jubileum.
MEF ble stiftet i 1948, under navnet Bulldozereiernes
Landsforening, av driftige entreprenører som
så at de var sterkere sammen enn hver for seg.
På stiftelsesmøte deltok 14 medlemmer. I dag er
medlemstallet vårt om lag 2 100.
Markeringer av denne typen gjør at en fylles med
en viss ærefrykt, og de gir en påminnelse om at både
ansatte og tillitsvalgte har et ansvar for å forvalte
organisasjonen på et godt og langsiktig vis. Den
beste måten å sørge for at vi også fremover har solid
oppslutning om organisasjonen er å jobbe hardt med
å løse små og store utfordringer som MEF-bedriftene
står overfor.

EN TYNNINGSSPESIALIST
PÅ ÅTTE HJUL
Den nye Komatsu 901XC er en etterlengtet
hogstmaskinnyhet for tynning og lettere
sluttavvirkning i så vel kupert som mjukt terreng.
De åtte hjulene i kombinasjon med det velprøvde
Komatsu-konseptet og den nye dobbeltpendlende
boggien, gir maskinen utrolig stabilitet, utmerkede
terrengegenskaper, fremkommelighet og lavt
marktrykk, noe som i sin tur fører til mindre
markskader.

www.komatsuforest.no

Det som gjør Komatsu 901XC til en ekte
tynningsspesialist er blant annet den gode
kranfunksjonen, noe som gjør det lettere for
presisjonsarbeid og å velge de riktige trærne
- spesielt på lang rekkevidde. Som alle våre
maskiner har denne også fordelen av effektive
3PS- hydraulikk, drivstoffgjerrig dieselmotor
og ypperlig førermiljø.

I Kristiansand var det mange medlemmer som
uttrykte bekymring for at de ikke vil få tak i nok
lærlinger og fagarbeidere. Det som gjør det hele så
frustrerende er at MEF-bedriftene befinner seg seg
i norgestoppen når det gjelder å ta inn lærlinger.
Samtidig viser søkertallene at mange unge ønsker seg

en karriere i våre bransjer. Dessverre har mangelen
på skoleplasser blitt en flaskehals for både ungdom
og arbeidsgivere.
Tilbakemeldingene viser at det haster med å
få opprettet flere yrkesfaglige skoleplasser. Vi
har den siste tiden sett at innsatsen fra MEF og
Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene
(OKAB) har gitt resultater i Trøndelag og Hedmark.
Dette arbeidet må vi videreføre og styrke.
Vi må fortsette å minne politikere og
skolemyndigheter på at det er mange uløste oppgaver
rundt om i landet når det gjelder fornying og
utbedring av infrastrukturen vår. MEF-bedriftene
representerer løsningen på disse utfordringene, men
da må rekruttering og kompetanse flyttes mye høyere
opp på den politiske prioriteringslisten.
Jeg er optimist fordi jeg vet at vi har en god sak. Jeg
både håper og tror at beslutningstakerne etter hvert
vil innse at det å investere i kompetanse og norsk
ungdom gir svært høy avkastning på sikt.
Ha en riktig god sommer alle sammen!
Julie M. Brodtkorb
Administrerende direktør

2335 Stange, tlf.: 90178800
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MEF-NYTT
LANDSMØTET 2018

Region
Nord

MEF arrangerte landsmøte 9. – 10. juni i Kristiansand. Der ble det vedtatt både
budsjetter og politiske planer for veien videre. I tillegg ble det valgt nytt hovedstyre.
Arnstein Repstad er gjenvalgt som leder for 2 nye år, mens Berit Sivertsen er
gjenvalgt som nestleder. Hans Vetle Sjørholt, Geir Arne Lodgaard, Henry T. Ringvold og
Martin Nordbø er nye hovedstyremedlemmer. Vi gleder oss til samarbeidet!
Se flere bilder fra landsmøtet på MEFs facebookside: www.facbook.com/mefnorge

Region
Midl
Region
Øst

Region
Vest

Region Sørøst
Region Sørvest

MEF-nytt gir et innblikk i forbundets
arbeid og aktiviteter i hele landet.
OSLO-KONTORET
Fred Olsensgate 3
0152 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
firmapost@mef.no
www.mef.no
REGION ØST
Stolvstadvegen 1
2360 Rudshøgda
Telefon: 958 72 000
region.ost@mef.no
REGION SØRØST
Broen 6
3170 Sem
Telefon: 33 35 99 90
region.sorost@mef.no
REGION SØRVEST
Kongensgate 24
4610 Kristiansand
Telefon: 958 38 000
region.sorvest@mef.no

Fra venstre: Martin Kronheim (Region Vest), Carl Christian Fon (Region Sørøst), Berit Sivertsen
(Region Nord), Arnstein Repstad (leder), Hans Vetle Sjørholt (Ressurs og miljø), Geir Arne Lodgaard
(Region Midt) og Henry T. Ringvold (Region Øst). Martin Nordbø (Region Sørvest) var ikke tilstede
da bildet ble tatt.

REGION VEST
Eidsvågbakken 1
5105 Eidsvåg
Telefon: 99 42 89 00
region.vest@mef.no
REGION MIDT
Hornebergveien 1
7038 Trondheim
Telefon: 948 78 000
region.midt@mef.no
REGION NORD
Stakkevollveien 41
9010 Tromsø
Telefon: 77 62 44 22
region.nord@mef.no
SEKSJON RESSURS
OG MILJØ
- Skog
- Brønn og spesialboring
- Gjenvinning og avfallshåndtering
Fred Olsensgate 3
0152 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
seksjonressursogmiljo@mef.no
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MEF-NYTT
REGION ØST

MÅNEDENS
LÆRLING
Marius Ekeberg, 20 år
Bedrift: Huser Entreprenør AS, Oslo/
Akershus
Utdanning; Bygg og anleggsteknikk
Beste med jobben: Maskiner, jobbe
ute og variasjon
Hobby: Friluftsliv/fiske og trening

MÅNEDENS
BEDRIFT
Havig & Ellingsen Entreprenør AS
Avdeling: Oslo/Akershus

Arctic Entrepreneur 2019

The Qube ved Clarion Hotel & Congress, Oslo Airport

NYE MEDLEMMER I MAI
Vi ønsker velkommen til Guttorm Hoff AS og Midtskogen Maskin AS, begge fra
Hedmark. Vi ser fram til et godt samarbeid!

Daglig Leder: Frithjof Ellingsen
(Styreleder i MEF avd. Oslo/
Akershus)
Ansatte: 5
Medlem siden: 2013

Vinterens viktigste møteplass
for anleggsbransjen 22. - 24. januar

Hvilke områder jobber dere i:
Boligtomter rammeavtaler med
kommune, næringstomter
Hvorfor medlem i MEF: T
 ilknyttet
en seriøs organisasjon som jobber
for interessene til bransjen,
samholdet i MEF, medlemsfordelene og spesielt handelsavtalene.

MEDLEMSMØTE I TYNSET
14. mai var det samling for medlemmer i Tynset. Hovedtema for
medlemsmøtet var vedlikeholdskontrakter fra Statens vegvesen og spesielt
«Hedmarksmodellen» som er blitt gjennomført i Østerdalen. Nesten samtlige
medlemmer fra Østerdalen møtte opp og det ble gjennomført et innholdsrikt
og nyttig møte, også med info om den nye If-MEF avtalen.

www.arcticentrepreneur.no
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MEF-NYTT
REGION SØRVEST

REGION VEST

ARBEIDSKRIMINALITET
I ANLEGGSBRANSJEN

Medlemsbedrifta Staren AS har gjennom
mange år hatt god fokus på HMS-arbeidet i bedrifta. For at alle tilsette, inklusiv
leiinga, skal få betre forståing for
HMS-arbeidet, gjennomførde dei MEF sin
workshop med «Sikkerhet i hverdagen»
den 31.mai.
Tema som var innom:
- skape gode haldningar og etterleve dei
i praksis
- er vi tilstades, fysisk og mentalt
- tek vi vare på kvarandre
- kultur for openheit og ærlegheit

Sør-Rogaland hadde styremøte i
slutten av mai. Der hadde de besøk
av Fred Sherling fra A-krim. Han
jobber direkte med forebygging og
bekjempelse av arbeidskriminalitet
i anleggsbransjen. Avdelingen fikk
en god gjennomgang om hvordan
useriøse aktører jobber og hvordan
disse avsløres.

- HMS må ligge i ryggmargen på alle i
bedrifta
- HMS er ferskvare
OKABs Geir Boge og MEFs Paul Olaf
Baraas var fasilitatorar for samlinga.
Vonar at dei hadde ein utbytterik ettermiddag, for engasjementet blant alle var
veldig god sett opp i mot dei tema ein
var innom.
Er det andre medlemsbedrifter som
ynskjer å gjennomføre tilsvarande
opplegg er det berre å ta kontakt.

TUSEN TAKK
for tilliten!

Vi er både stolte og glade for at MEF har valgt oss som
sin samarbeidspartner de neste fem årene. MEF og If har
samarbeidet siden 1975, og sammen har vi utviklet en
unik og markedsledende totalpakke for norske
entreprenørbedrifter.
Sammen skal vi nå sikre videreutvikling av riktige produkter
for bransjen. Medlemmene får tryggere og enklere forsikring
til riktig pris. Vårt felles fokus vil være på et langsiktig, åpent
og nært samarbeid. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Sammen skal vi flytte fjell
I samarbeid med:

REGION NORD

MEDLEMSBESØK I NARVIKFJELLET
Distrikssjef Martin Grønnslett var på besøk på riggen til 2tal uteentreprenør og Arnt
Hansen. Hansen ble valgt inn i styret på årsmøtet i Nordland.
Arnt Hansen tok med Grønnslett øverst i Narvikfjellet, hvor de jobber med nytt boligfelt.
2tal driver med tomtegraving, Taraldsvik maskin og Rolf Jørgensen med en større
utbygging av parkeringsplass, og Thore Magnussen driver med fundamenter til
den nye gondolbanen som bygges i fjellet. Enormt mange maskiner samlet på lite
geografisk område, og jeg tror ikke det er mange plasser her i nord som matcher det.

71273_0 Inhouse NO

På bildet er det fire medlemsbedrifter representert i Narvikfjellet.
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volvo ec250el

RENTE 1,99%*

Volvo Ec220EL
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kompakte gravere
liten størrelse, stort talent

Knalltilbud på Volvo kompakte gravemaskiner!
Volvo Maskin AS
Telefon: 66 81 86 86
www.volvomaskin.no

EC18D med graveskuff og hydr.pusseskuff:
ECR25D med graveskuff og hydr. pusseskuff:
ECR50D med Steelwrist tiltrotator, graveskuff og pusseskuff:

fra kr. 235.000,fra kr. 305.000,fra kr. 550.000,-

Alle priser ekskl. mva. Kampanjeperiode ut september 2018. Fraktomkostninger kan tilkomme. I tillegg
kan vi tilby serviceavtale med utvidet garanti. Leveringsklare maskiner fra våre avdelinger.
Ta kontakt for en hyggelig maskinprat, og la oss fortelle mer om Volvo sine kompakte gravere!
* Gjelder 5 års leasingfinansiering og forsikring i Volvo Finans AS.

http://www.volvomaskin.no

