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Close to our Customers

Alle behov dekket!
  www.wirtgen-group.com/technologies

roAd And minerAl teChnologies. Med ledende teknologi fra Wirtgen group kan du løse alle oppgaver i veibyggings- 
syklusen optimalt og økonomisk. Knusing, blanding, utlegging, kompaktering og senere rehabilitering. Du kan stole på de sterke
produktene fra Wirtgen group teamet, Wirtgen, VÖgeLe, HAMM, KLeeMAnn og BenningHoVen.

Wirtgen norWAy As . gallebergveien 18 . 3070 Sande . t: +47 33 / 78 66 00          www.wirtgen-group.com/norway

WG_G_02_B_A5_Norwegen.indd   1 14.03.16   09:58

t: 33 13 26 00 - www.nasta.no 

«Det er en kjempegod laster.
Myk og god – en fryd å kjøre!»

Arne Birger Solheim, hjullastersjåfør
Mekvik Maskin AS

Hitachi ZW310-6

33 06 19 10torpmaskin.no

post@torpmaskin.noTa kontakt for et godt tilbud

• Sikting av matjord og torv
• Sortering av gjenbruksmateriale
• Behandling av jordmasser
• Knusing og lu� ing av bioavfall
• Gjenbruk av oppgravde masser
• Igjenfylling av rør-kabelgrø� er
• Behandling av industrielt råmateriale
• Sikting og knusing av frossent materiale

  Cobra siktesku� er     Finsk produserte siktskuff er leveres med solde eller knuse aksler. 
Stort modellutvalg, har modeller som passer gravemaskin 

fra 3 til 40 tonn. Hjullaster modeller fra 1,5 til 25 tonn.
Solde aksler leveres normalt i 16mm tykkelse, dette gir ca. 
25mm fraksjon. Justerbart motstål gjør at man kan forandre 

fraksjonen noe. Alle modeller leveres i en robust konstruksjon av 
høykvalitetsstål. Skjær og slitekniver er produsert i HB500 stål.

www.torpmaskin.no/produktkategori/anleggsutstyr/sikteskuff er
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L 4-240 L 4-120
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Det skal være trygt

Å REDDE LIV
Ved naturkatastrofer føler alle for å bidra med 

 det de kan. For maskin entreprenører betyr det ofte å  
låne ut utstyr til redning av mennesker og verdier. 

Vi gir deg tryggheten du trenger når hensynet til  
maskiner må vike for hensynet til mennesker: 

• Garanti for forsikringsdekning når  
myndigheter rekvirerer utstyr

• Ingen egenandel ved skade

I samarbeid med:

VIL DU VITE MER?
Ring en av våre MEF-eksperter på 62 51 65 31 

if.no/mef
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Takk – og farvel

Finans-Siv har blitt "Frexit-Siv". Du har nok fått med deg at Frp har gått ut av regjeringen. Siv 
Jensen er nå i opposisjon, og ikke lenger finansminister. Lenger enn det skal vi ikke gå inn i landets 
politiske situasjon akkurat nå. De fleste av våre lesere er nå for tiden uansett mer opptatt av 
regionreformens konsekvenser enn rikspolitiske svingninger. 

Rett før jul, mens Siv Jensen fortsatt satt i Finansdepartementets førerstol, ba hun Skattedirek-
toratet komme opp med en løsning på et problem som har gitt mange entreprenørselskaper store 
finansielle utfordringer. Merverdiavgift. Nærmere bestemt MVA på beløp der man ligger i tvist med 
oppdragsgiver. Et godt kjent fenomen, og dessverre ikke uvanlig i kontrakter mellom entreprenør og 
Statens vegvesen. 

Siv Jensen ba Skattedirektoratet komme opp med en modell som gjør det mulig å utsette betalingen 
av den merverdiavgiften til tvisten er avklart. Om det ikke akkurat har vært jubelscener og fakkeltog i 
gatene, så har det initiativet utløst glade tilbakemeldinger i næringen. 

Så kom IS-kvinnen hjem. Det ble for mye for Frp, som gikk ut av regjeringen. 
Heldigvis lot statsminister Erna Solberg regjeringskrisen ligge for et par 
timer, og besøkte Arctic Entrepreneur i januar. Her benyttet hun sin tale til en 
lyttende forsamling til å – blant annet – bekrefte at endringen av MVA-betaling 
i tvister går sin gang. Uansett hvem som sitter i Finansdepartementet.

Jeg benytter min taletid her til å takke Frp for sin tid i regjering. Det har 
vært interessant, med betydelig påvirkning i samferdselssektoren. Det blir 
neppe mindre interessant framover. 

Jørn Søderholm – jos@mef.no
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Great Place to Work! 
Park & Anlegg AS - en spennende og 
kompetansefylt virksomhet å jobbe i. Vi er 
opptatt av effektiv produksjon, HMS, trivsel 
og god samhandling, i hht våre verdier;
Trygg - Stolt - Nytenkende

Ønsker du å bli vår nye kollega, se stillinger på: park-anlegg.no

3

Grunn - VMT - Utomhus - Infrastruktur -  Konstruksjoner - Vedlikehold
for byggherrer i primær-markedsområde Viken Øst
Vi skaper varige verdier                            park-anlegg.no 

Follobanen - Ski stasjon
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AKTUELT

post@krokkasser.no – 911 90 404

Stort lager

Import/salg av 
krokkasser og NC-hengere

se mer på www.krokkasser.no

– rask levering
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Statens vegvesen går 
inn i Meklingssenteret
Nå blir også Statens vegvesen med i Meklingssenteret. – Veldig viktig! Nå har vi 
med omtrent hele bygge- og anleggsbransjen, sier Morten Tveten.
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Statens vegvesen gjør som de andre store 
statlige byggherrene i samferdselssektoren: 
Etaten vil delta i Meklingssenterets arbeid. 
Det ble offentliggjort på Arctic Entrepre-
neur. 

Fra før er Nye Veier, Bane Nor og Stats-
bygg med av byggherrene. Entreprenørene 
deltar gjennom MEF, EBA og NELFO.  
Dessuten deltar Advokatforeningen og 
universitetene i senteret.

PROFESJONELL HJELP
 – Vi ser frem til å delta aktivt på dette 
området. For oss er det viktig at konflik-
ter primært blir løst mellom partene på 
et så lavt nivå og så tidlig som mulig. Hvis 
ikke konflikten løses på denne måten, vil 
kompetanse fra Meklingssenteret kunne 
være et viktig bidrag for å løse konflikter, 
sier Bettina Sandvin i Statens vegvesen i en 
pressemelding fra Meklingssenteret. 

– Vi er med fordi vi ser et behov for å 
profesjonalisere og få flere som kan hjelpe 
oss når vi havner der at vi trenger hjelp fra 
folk utenfor prosjektet. Plan A er alltid å 
løse det i prosjektet, på lavest mulig nivå. 
Men noen ganger må vi ha hjelp. Da er det 
viktig at de vi får hjelp fra er profesjonelle. 
At det er et tilfang av kompetente folk, 
utdyper Sandvin overfor Anleggsmaskinen. 

– Det er veldig viktig, faktisk! Nå er vi 

omtrent i mål med å få med hele bygge- og 
anleggsbransjen inn i dette. Statens vegvesen er 
den mest vesentlige aktøren på dette området. 
Og har mye erfaring på området, sier daglig 
leder Morten Tveten i Meklingssenteret. 

STØRRE BREDDE
Han sier seg glad for at Statens vegvesen velger 
å bli med. Det gir Meklingssenteret en større 
bredde, og setter det bedre i stand til å utvikle 
nye verktøy som kan hjelpe i konflikter. 

– Det mangler en god del innen denne 
bransjen. Alle konfliktsløsningsprosessene er 
vesentlig å få utviklet, sier Tveten. 

Han opplyser at også Rådgivende Ingeniørers 
Forening og Arkitektene har signalisert at de 
vurderer å bli med.

– Dermed har vi snart samlet store deler av 
anleggsbransjen i en større felles innsats for å 
håndtere konflikter på en bedre måte, sier han. 

– Vi er opptatt av at konfliktløsere som tilbys 
gjennom Meklingssenteret har en høy profesjo-
nalitet både faglig og når det gjelder personlige 
egenskaper.  Dette vil vi gjerne være med på 
å utvikle videre.  Det er et stort behov for å 
gjøre dette feltet kjent og attraktivt for nye og 
unge som ønsker å arbeide med utenrettslig 
konfliktløsning. Det må også utvikles gode 
verktøy og prosesser, sier Bettina Sandvin i 
pressemeldingen. 

MEKLINGSSENTERET
Meklingssenteret ble opprettet på forsomme-
ren i fjor. Det er et samarbeid mellom sentrale 
næringsaktører innen bygg og anlegg, Advo-
katforeningen og Universitetet i Oslo. 

Målet er å skreddersy meklingskompetanse 
for bruk i næringen. Et hovedpoeng med 
Meklingssenteret er at det skal bistå med 
rask håndtering og sakkyndig kompetanse. 
Bakgrunnen er det høye konfliktnivået, og store 
samfunnsmessige viktige prosjekter som lider 
under dette. Meklingssenterets hovedoppgave 
er å tilrettelegge, kvalitetssikre og tilby ressur-
ser for utenrettslig konfliktløsning. Ved å løse 
konfliktene tidlig før de eskalerer og før de 
kommer til domstolene spares det penger, tid 
og intern ressursbruk.  Senteret tilbyr konflikt-
løsning både via oppmenn og meklere. Senteret 
har vært i gang siden høsten 2019 og er godt i 
gang med flere oppdrag. MEF ble med i sente-
ret på senhøsten i fjor.

FORNØYD: Bettina Sandvin i Statens vegvesen og Morten Tveten i Meklingssenteret. (Foto: Jørn Søderholm) .
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CAT® 326F

SPESIFIKASJONER 326F 
Nettoeffekt 151 kW/205hk

Vekt 29 tonn

Std. skuffestr. 1500 liter

Pon Equipment AS 
Tlf. 21 08 41 00 | www.pon-cat.com
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Cat 326F er for deg som ønsker en effektiv maskin til 
planering og lasting. Denne kraftige 29-tonneren har 
egenskaper som gjør den både presis i finarbeid, og har 
kraft nok til å stå i lasting. Den er utstyrt med motor som 
oppfyller utslippskravene til Trinn IV og med helautomatisk 
passivt regenereringssystem som ikke påvirker kraften i 
motoren under bruk. Kontakt din lokale salgsrespresentant 
i dag - vi har maskiner i lager for rask levering!

MASKINER I LAGER
MED RASK LEVERING!

DEN EFFEKTIVE 29-TONNEREN TIL PLANERING OG LASTING

Cat 326F Anleggsmaskinen.indd   1Cat 326F Anleggsmaskinen.indd   1 23.01.2020   12:40:5423.01.2020   12:40:54

Mecalac er tilbake i Norge
Ingen lager maskiner helt som Mecalac. Nå kommer Mecalac tilbake til Norge, 
etter flere års fravær. Beck Maskin har fått agenturet på Mecalac, og skal "jobbe 
aktivt" med én del av sortimentet. Deriblant denne annerledes hjulgraveren. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

– Multifunksjonelle maskiner, designet for 
høyeste drivstoffeffektivitet og miljøbe-
skyttelse. Multifunksjonaliteten bidrar til å 
redusere antall maskiner på byggeplassen. 
Dette ser vi fram til!

Det sier Beck Maskin AS i en pressmel-
ding. 

PREMIUM MASKINER
Selskapet har nå fått agenturet på Mecalac. 
Et europeisk selskap som produserer 
premium anleggsmaskiner med mange 
løsninger annerledes enn de fleste andre. 
Agenturet var for noen år tilbake hos 
Norman Olsen Maskin AS, men har 
vært fraværende på det norske marke-
det i flere år. 

– Etter stor suksess med Kobelco føler 
vi at tiden er inne til å komme nærmere 

en “fullliner” leverandør med hjulgrave-
maskiner, hjullastere og andre relaterte 
produkter. Salget av datterselskapet Beck 
Maskin Sverige AB i november og det at 
Owe Beck “flyttet hjem” etter mange år i 
Sverige har nå gitt oss ledig kapasitet til å 
starte opp med agenturet, sier Beck Maskin 
i pressemeldingen. 

HJULLASTERE OG -GRAVERE
Styreleder Owe Beck vil selv jobbe aktivt 
med Mecalac en stund fremover. Mecalac 
gruppen produserer premium maskiner 
for bygg og anleggsbransjen. Beck Maskin 
opplyser at de skal jobbe aktivt med hjul-
lastere 4 til 15 tonn og hjulgravemaskiner 
fra 7-15 tonn. Etter hvert kommer øvrige 
produkter som hjuldumpere, tandemvalser 
og spesielle beltegravere. 

– Mecalac har også en svært interes-
sant 12 tonns elektrisk hjulgravemaskin 
som passer fint til bruk i tette byområder. 
Sammen med den kommer også flere el 
produkter snart i salg også hos oss, opplyser 
Beck Maskin. 

2019 ble for øvrig et godt år for Beck 
Maskin, med en økning i omsetning på 34 
prosent og kraftig opp på alle produkter 
som Kobelco, Airman, Canycom dumpere 
og BM hammere. Selskapet opplyser også i 
pressemeldingen at de søker etter salgs-og 
servicepartnere til å representere Mecalac 
og øvrige produkter.

– Vi har bestilt inn de første Mecalac- 
maskinene, som ventes inn i mars-april. 
Vi ser svært positivt på muligheten som 
Mecalac gir i tillegg til øvrige produkter, 
sier Beck Maskin. 

ELEKTRISK: Mecalac e12 ble lansert på Intermat 2018. (Foto: Jørn Søderholm) FOSSIL: Mecalac MTX12.
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BYTT ARBEIDSOPPGAVE LYNRASKT

engcon Norge  |  Telefon 22 91 80 90  |  www.engcon.com  |       facebook.com/engconnorge  |      engcon_norge

med engcons system for automatisk kobling av hydrauliske redskaper. 
EC-Oil er konstruert for maksimal driftssikkerhet i krevende miljøer.

agjerde.no

Norges største rekkverksentreprenør

Enda bedre. Hver dag.  
For å redde liv langs vegen. 

Peab er den første i Norge til å ta i bruk flunkende nye Gemini 
Maskinstyring, som sies å effektivisere dataflyten mellom maskin 
og kontor. Powel-løsningen sikrer digital samhandling mellom 
anleggskontoret og maskiner og annet utstyr ute på anleggs-
plassen. 

Dette effektiviserer dataflyten og bidrar dermed til bedre kvalitet 
i prosjektet, opplyser Powel Construction i en pressemelding. 

ENKLERE
– Maskinstyringsløsningen til Powel vil forenkle arbeidshverdagen 
til de som jobber med maskinstyring, sier BIM-ansvarlig Eirik 
Bolstad i Peab Anlegg. 

Maskinstyringsløsningen fjerner manuelle operasjoner ved 
dataoverføringen. Maskinstyrings- og stikningsdata sendes direkte 
fra programvaren Gemini Terreng og ut til maskiner og utstyr i 
én enkelt operasjon. Gemini maskinstyring håndterer ulike filfor-
mater automatisk, og skal sikre at alle jobber med siste versjon 
av prosjekttegningene. 

Innmålte data sendes også tillbake til Gemini Terreng og 
sikrer dermed en effektiv toveiskommunikasjon mellom kontor 
og felt. 

STOR INTERESSE
– Interessen for maskinstyringsløsningen vår har vært stor. Vi 
er veldig glad for at Peab ønsker å bruke løsningen i et så stort 
prosjekt som utbyggingen av E6 mellom Kvål og Melhus, sier 
daglig leder Frode Solem i Powel Construction. 

Han er sikker på at den nye Gemini Maskinstyring vil effekti-
visere dataflyten i prosjektet og lette kommunikasjonen mellom 
kontor og felt, sier. 

DIGITALISERER I IPL-KONTRAKT
Det er ikke uten grunn at Peab Anlegg jobber hardt med å digi-
talisere og effektivisere arbeidsflyten i sine prosjekt. Nye Veier 
er først ut i norsk anleggsbransje med å benytte IPL-kontrakt, 
integrert prosjektleveranse.

Bygger heldigital E6 i Trøndelag  
med ny Gemini maskinstyring

Dette innebærer et kontraktuelt samarbeid mellom byggherre, 
entreprenør og rådgiver i alle faser av prosjektet. Partene forplik-
ter seg til å være samlokalisert, samarbeide tett og bruke digitale 
verktøy som sikrer effektiv prosjektgjennomføring. 

– For å lykkes med en effektiv prosjektgjennomføring, har vi 
inngått et tett samarbeid med programvareleverandøren Powel. 
Sammen skal vi sikre at sjekklister, maskinstyring og mest mulig 
arbeid både på kontoret og ute i felt dokumenteres og kvalitets-

sikres gjennom effektive og gode digitale verktøy, sier Eirik Bolstad.
Powel har også tidligere samarbeidet tett med Peab Anlegg i 

forbindelse med både vei og vindkraftutbygging. Peab vil bruke 
flere av Powels IT-verktøy for å effektivisere arbeidet spesielt 
ute i felt. 

– Avtalen innebærer også innovasjon og videreutvikling av våre 
løsninger, og resultatet fra dette prosjektet vil gjøres tilgjengelig 
for våre kunder i tiden som kommer, sier Frode Solem. 

LASErbUTiKKENLASErbUTiKKENLASErbUTiKKENTilbud fra 

maskinstyring as
Salg, support og prosjektering av maskinstyring – Masseberegning – Oppmåling

Tlf. 48 24 55 55     post@maskinstyring.com       www.maskinstyring.com

laserbutikken.no

Nedo                        Primus2
                                  H2N+

Tyskprodusert automatisk 2-falls-
laser med høy kvalitet og meget 
god nøyaktighet. Levert i koffert 
med digitallasersensor, batteri og lader. 

Salg og service av maskinstyring, GPS, totalstasjoner, 
oppmålingsrekvisita, bygg og anleggslasere, 

kabel og metallsøkere. Eget verksted.

www.laserbutikken.no

3D: Planleggingen av prosjektet foregår ved hjelp av 3D modeller fra 
Gemini Terreng og tett samarbeid mellom prosjekterende, entreprenør 
og byggherre i såkalte "Big Rooms". Alexander Mosbakk (t.v.) og Eirik 
Bolstad i Peab Anlegg. (Foto: Powel) 

Nye Veier vil ha en heldigital gjennom-
føring av E6-utbyggingen mellom Kvål 
og Melhus, sør for Trondheim.  
For å lykkes tar entreprenøren i  
bruk en nyutviklet maskinstyring fra 
Powel Construction. Helautomatisk 
dataflyt mellom Gemini Terreng og 
utstyret i felt. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

UTE: Otto Furuli må for første gang ta i bruk nettbrett ute i felt, for å fin-
ne ut hvordan arbeidet skal utføres. – Jeg synes det var helt greit å ha 
papirtegningene i lomma også. Men det blir spennende å prøve noe nytt. 
Jeg tror det går bra, sier han. Her sammen med Peabs Eirik Bolstad.

FAKTA E6 KVÅL-MELHUS:
Lengde: 7 km ny firefelt motorveg.
Byggetid: 2019 til 2022
Kontraktssum:  850 MNOK eks mva 
Involverte: Nye Veier, COWI og Peab Anlegg. 
Powel med IT-løsninger
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SJEKK VÅRT 
SORTIMENT I 

NETTBUTIKKEN!

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.

ahlsell.no

VI HAR ALT 
DU TRENGER

Annonser_ArcticEntrepreneur_2015.indd   12 29.01.2019   13:54:19

Nyhet!
Flyt for bedrifter.
Mobilabonnementet Flyt tilpasser seg automatisk databruken til hver 
enkelt ansatt. Bruker noen mer enn inkludert datamengde en måned, 
får de automatisk påfyll til en fast lav pris. Ubrukt data blir med til 
neste måned. Med Flyt får bedriften forutsigbare kostnader 
og fornøyde ansatte. Det gir god flyt i arbeidshverdagen.

Som medlem av MEF har du spesielt gode betingelser hos Telenor. 
Kontakt oss i dag på tlf 09000.

Nå slipper du å 
legge deg oppi 
dine ansattes
mobilbruk

tn_no_mob_190215-2999-flyt-mef-185x260mm.indd   1 18/02/2019   11:58
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AKTUELTAKTUELT

STÅLBYGG TIL LANDBRUK
OG SMÅINDUSTRI

 Isolert eller uisolert 

 Tilpasset ditt behov

 Ferdig montert, evt. som byggesett

Sten Øivind Bjerke
Tlf. 90 54 75 15

post@sl-bygg.no

www.sl-bygg.no

Adresse: Tjøllingveien 416,
3280 Tjodalyng

Sondre Bjerke
Tlf. 48 02 80 92

– Samspill er bra – 
også i det små
Samspillskontrakter er ikke særlig vanlig i norsk anleggsbransje, 
bortsett fra på store veiprosjekter. VA-sivilingeniør Christen 
Ræstad er en stor tilhenger av kontraktsformen. Også på mindre 
og mellomstore prosjekter. – Godt for både prosjekter, byggherrer 
og entreprenører, sa han til en forsamling i MEF Østfold. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

LARKOLLEN: – Samspill dreier seg i hovedsak om 
å sette seg ned å bruke tid på å finne ut hvordan man 
skal gjøre jobben. Entreprenøren må stå i sentrum 
overfor byggherren. Entreprenøren må også engasjere 
nødvendig konsulentbistand. Også risiko og usikker-
het må prises. Fjell eller ukjent kabel i bakken, for 
eksempel. Eller at den ledningen man hadde tenkt å 
bruke viste seg å være pill råtten. Risikoen blir priset. 
Sammen kommer entreprenør og byggherre fram til 
en målpris, som det er om å gjøre for alle parter å nå. 
Avvik fra målprisen blir delt. 

VA-RÅDGIVER
Det sier Christen Ræstad (70). Han er en av landets 
mest erfarne og profilerte VA-rådgivere. Sivilinge-
niøren fra Drammen øser gjerne av sin rikholdige 
kunnskap. Enten det dreier seg om prosjektering av 
vannverk, rehabilitering av ledninger, plassering og 
utforming av flenser og ventiler – eller kontraktsfor-
mer i VA-prosjekter. 

– Erfaring viser at samarbeid i samspill gjør at 
partene under anleggsutførelsen sitter på samme 
side av bordet. Man har felles mål fastlagt i felles-
skap. Konfliktene minimaliseres og uenigheter 
avklares av anleggsfolk – ikke jurister, sier han. 

I midten av desember var Ræstad invitert til 

Sted: Larkollen

JULEMØTE: Christen Ræstad holdt innlegg på MEF Østfold julemøte. (Foto: Jørn Søderholm) 
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AKTUELT

LEDENDE INNEN FJELLSIKRING
Et maskinentreprenørfirma med over 40 års erfaring

VI UTFØRER FJELLSIKRING FRA LIFT & TAU:
•  Fjellbolter og bånd
•  Ras og fanggjerder
•  Steinsprang og isnett
•  Wirenett
•
•

Sprøytebetong  
Sprenging og demolering

•  Tunnelsikring
•  Løsmassesikring
•  Erosjonsikring
•  Spyle- og spettrensk
•  Vegetasjonsrydding

KAREN SOGNS VEI 49, 3275 SVARSTAD
E-POST: post@gjerden-fjellsikring.no
TELEFON: 400 03 780
www.gjerden-fjellsikring.no

GJØR KREVENDE OPPDRAG ENKLERE

MEF Østfolds julemøte på Larkollen, for 
å snakke om samspillskontrakter. Det er 
en kontraktsform som ligger "mellom" 
totalentrepriser og konvensjonelle entre-
priser med prosjektering og utførelse. Den 
har blitt brukt i økende omfang de senere 
år, og da mest på bygg. I anleggsbransjen 
har samspillskontrakter blitt brukt på 
noen store veiprosjekter, men er ellers 
en sjelden fugl i bransjen.

TILLØP UTEN HOPP
Noen forsøk har det vært, blant annet i 
form av kommuner som har vurdert å bruke
kontraktsformen på VA-prosjekter. Men 
ingen har til nå tatt det helt ut i gjennom-
føring av prosjekt. Eller "tilløp uten hopp", 
som Christen Ræstad kalte det i sitt fore-
drag. Her er det nemlig mye god, gammel 
vanetenkning som skaper motfall for inno-
vasjonslyst. 

– Dere har kompetansen, men mangler 
tid. Ingen vil egentlig ha forandring. Heller 
ikke kommunene. "Kom ikke og plag oss 
med forandringer. Vi vet hvilken konsu-
lent vi skal ringe." Det blir et helvete i 
kommunen hvis man gjør noe feil. Men 
ingen merker det hvis man gjør noe riktig. 
Med selvkostsystemet gjør det ikke så mye 
at det drar på seg tid og penger. Vi kan 
ikke ha det sånn, sa Ræstad i foredraget. 

Han viste til eksempler fra Danmark, 
der kontraktsformen er mer brukt. Erfa-
ringene derfra tyder på at alle parter er 
fornøyde. Det går mer tid på prosjektering 
– tid entreprenør får betalt for. Den tiden 
tas igjen i form av kortere byggetid og lite 
eller ingen tid til håndtering av tvister. 

– Det ble brukt ni måneder på å plan-
legge et prosjekt til 300 millioner. Men 
når man først kom i gang gikk jobben 
mye raskere. Den var ferdig på riktig tid. 
Her er det viktig at alle representanter fra 

involverte parter har forstått behovet for 
åpen bok, sa Ræstad. 

VIKTIG, MEN FRAVÆRENDE
– Det Christen sier stemmer veldig godt. 
Få utnytter kompetansen rundt bordet. 
Det er kjempeviktig! Men det blir mer og 
mer fraværende. Kontraktene er gammel-
dagse, og flikket på av advokater og jurister 
med spesielle bestemmelser. Da er de ikke 
NS-kontrakter lenger. NS er på åtte sider. 
Nå får vi kontrakter fra Statens vegvesen 
på 800 sider. 

Det sier Jack Valleraune, daglig leder i 
Østfold-entreprenør Park & Anlegg AS, 
og en av deltakerne i en paneldebatt med 
utgangspunkt i Ræstads foredrag. 

Christen Ræstad sier seg helt enig: 
NS-kontrakter bør brukes som de er. 

– Prosjekteringskompetanse har vært 
et næringspolitisk punkt hos oss lenge. 

Rådgivere MÅ få bedre kompetanse på NS 
3420. Vi ser en stadig mer utpreget bruk av 
spesielle bestemmelser, i stedet for å bruke 
NS-systemet. Da blir det tvister. Vi har 
sett det gå så langt at byggherrer knekker 
entreprenører ved å kreve utførelse av 
omtvistede endringsarbeider, men nekte 
å gjøre opp for disse arbeidene. 

Det sa Erik Tobias Handeland Selmer i 
MEFs juridiske avdeling i paneldebatten. 
Advokaten hadde også tatt turen til jule-
møtet i Østfold for å diskutere kontrakts-
former. 

– Hvordan skal rådgivere blir ansvar-
liggjort, spurte debattlederen. 

– "Skolesvaret" er at de skal ansvarlig-
gjøres ifølge NS-kontraktene. Det følger 
av standarden at rådgiver skal ta ansvar 
opp til 150 G. Men i praktiske avtaler blir 
ikke rådgivere i tilstrekkelig grad ansvar-
liggjort, sa Handeland Selmer. 

ERFAREN: Sivilingeniør Christen 
Ræstad er en av landets mest 
erfarne VA-rådgivere. 
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Han etablerte Steen & Lund. 
Nå starter Pål Lund (47) 
nytt anleggsgartnerfirma.
Tekst: Runar F. Daler – rd@mef.no

Pål Lund har kjøpt 24 prosent av aksjene 
i maskinentreprenøren (og MEF-med-
lem) Bjørn & Øyvind Tveter AS, hvor 
han også går inn som arbeidende styre-
leder. Der går han nå i gang med å bygge 
opp en assosiert anleggsgartnerbedrift. 

– Folk spør meg om jeg skal bygge opp 

et nytt Steen & Lund. Det har jeg absolutt 
ingen planer om. Målet er å bygge opp et 
rent anleggsgartnerfirma som skal betjene 
privat- og proffmarkedet i området mellom 
Asker og Porsgrunn/Skien, og ambisjonen 
er å bli åtte til ti mann, uttalte Pål Lund 
nylig til NAML-nytt.

VAR I KARANTENE
Steen & Lund ble som kjent solgt til 
BetonmastHæhre i mars 2017. I oktober 
i år solgte imidlertid BetonmastHæhre 
selskapet tilbake til nøkkelmedarbeidere 
og eksterne investorer, men da var Pål Lund 

allerede ute av virksomheten.
– Jeg sluttet i Steen & Lund 1. mars og 

flyttet hjem til Vestfold, og jeg har hatt 
karantene fram til 1. desember i år. Den 
har jeg selvsagt respektert. Når vi så rundet 
desember ble jeg kontaktet av Bjørn & 
Øyvind Tveter AS med en forespørsel om 
jeg ville gå inn som medeier i virksomheten 
deres, og det er dette vi nå har formalisert, 
forteller han til NAML-nytt. 

I GANG FØR PÅSKE
Bjørn & Øyvind Tveter AS er lokalisert 
i Larvik og utfører oppdrag hovedsa-
kelig i Telemark, Vestfold og Buske-
rud, ifølge deres egne nettsider. Selska-
pet har ca. 40 ansatte og en omsetning 
på ca. 90 millioner kroner. Det nye 
firmaet vil også ha hovedsete i Larvik, 
i tillegg til en avdeling i Drammen. 
– Meningen er at alt skal være klart før 
påske. Vi ansetter de første anleggsgart-
nerne rundt februar/mars, uttaler Pål Lund 
til NAML-nytt. 

Anleggsgartner på ny

NYSATSING: Pål Lund (t.h.) har kjøpt 24 
prosent av aksjene i firmaet Bjørn & Øyvind 
Tveter AS (her representert ved styreformann  
Bjørn Tveter) og skal starte en assosiert anleggs- 
gartnerbedrift. 

4 Total økonomisk oversikt i prosjekter og  
delprosjekter med mulighet for inndeling på 
avsnitt og aktivitet mot budsjett

4 Elektronisk lagring, håndtering og sending av 
bilag og dokumentasjon

4 Maskin-, time-og materiellregnskap

4 Datafangst på anleggs-
 plassen

Komplett
økonomisystem for

entreprenører

F I N N  U T  M E R  P Å  Z I R I U S . NO

REGNSKAP PROSJEKT HANDEL LØNN
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ARCTIC ENTREPRENEUR 2020

Statsminister Erna Solberg lot regjeringskrisen ligge for et par timer. I stedet 
besøkte hun Arctic Entrepreneur. Bekreftet "Frexit-Siv"s løfter om MVA-kutt og 
lovte flere forenklinger i skjemaveldet. Arctic Entrepreneur satte nye rekorder, 
med over 100 utstillere og 1700 besøkende. 

ARCTIC ENTREPRENEUR 2020

Lovte flere  
forbedringer

– Maskinentreprenører er grunnfjellet i 
norsk næringsliv og sysselsettingen vår. I 
den strategien vi la fram i høst for små og 
mellomstore bedrifter, ble det bestemt at vi 
skal gjøre hverdagen enklere for bedriftene. 

Det sa statsminister Erna Solberg i sin 
tale på Arctic Entrepreneur. Hun besøkte 
konferansen i forbindelse med åpningen 
tirsdag formiddag, midt i en temmelig 
hektisk regjeringskrise. 

BEKREFTER MVA
Her møtte hun drøyt 520 tilhørere i et mer 
enn fullsatt møterom Q3. Hun bekreftet 
blant annet at regjeringen holder fast ved 
bestillingen avgåtte finansminister Siv 
Jensen gjorde over for Skattedirektora-
tet (se side 54), der det skal utarbeides et 
system for utsatt betaling av MVA på beløp 
som er omtvistet mellom entreprenør og 
oppdragsgiver. 

Solberg lovte også flere forenklinger i 
skjemaveldet overfor små og mellomstore 
bedrifter. Her utfordret hun også bedriftene 
selv til å melde fra om de største utfor-
dringene. 

– Hvilke skjemaer synes dere synes 
er mest irriterende? Hva tar mest tid?  
Hva kunne vært gjort enklere? Dette er 
spørsmål vi ønsker svar på fra dere, sa 
Solberg. 

INKLUDERENDE
Hun snakket også lenge om å inkludere 
flest mulig i arbeidslivet. Her dro statsmi-
nisteren blant annet opp eksempelet Lars 
Ola Alme (19). 

Han har bare én fungerende arm. 
Arbeidsgiver Vassbakk & Stol tok ham inn 
som lærling og bygget om en doser til å 
kjøres med én arm. Den historien har blitt 
fortalt i en reportasje i Anleggsmaskinen. 

Timen før statsministerens følge rullet 
opp foran The Qube på Gardermoen ønsket 
styreleder Arnstein Repstad velkommen i 
den offisielle åpningen. Han nevnte tilskudd 
til vedlikehold på fylkesveier og nytt fagbrev 
for boreriggoperatører som to av mange 
konkrete saker MEF har fått gjennomslag i. 

– For entreprenørstanden har det vært 
et år med store svingninger. Fra stor opti-
misme i starten av året til avlyste og utsatte 
prosjekter på slutten. Det ble ikke den årsav-
slutningen vi ønsket. Oppdragsmengde, 
regionreformen og lønnsomhet er noen 
av temaene som tas opp på seminaret, sa 
Repstad. 

Totalt var 1700 besøkende innom Arctic 
Entrepreneur. Utstillingen var fylt med over 
100 utstillere. Begge deler er ny rekord for 
arrangementet. 

 – Hun hadde satt seg godt inn i det 
med fett- og oljeutskillere, og hvor viktig 
det er å ikke slippe sånt ulovlig ut. Hun 
var også nysgjerring på fordrøyning av 
overvann, sier Langaas. 

Han og kollegaene i VPI kontaktet 
Statsministerens kontor på epost alle-
rede i høst, da det ble klart at Solberg 
skulle besøke Arctic Entrepreneur. 
Svaret fikk de først om morgenen, 
samme dag som besøket skjedde. 

– Fordi vi ønsker å bidra til oppmerk-
somhet på norsk industri og rent vann. 
Det var fint å kunne vise at en norsk 
bedrift utvikler teknologi, sier John Erik 
Langaas. 

Vestfold Plastindustri ble kjøpt opp 
av irske Kingspan i 2018. 

ELEKTRISK: Rosendal Maskin AS hadde  
den eneste elektriske gravemaskinen i 
utstillingen. Her fikk Statsminister Erna 
Solgberg en prat med nylig tiltrådt daglig 
leder Tor Anders Høgaas.

Viktige oljeutskillere 
Kingspan-eide Vestfold Plastindustri var en av utstillerne 
som fikk besøk av statsministeren med følge. Inkludert 
et heftig haleheng av TV og presse. Her tilbragte hun et 
kvarter i prat med John Erik Langaas. 

FORBEREDT: Statsministeren fikk en 15 
minutter lang prat med John Erik Langaas i 
Kingspan Vestfold Plastindustri.

Reparerer permanent med kald asfalt
Dette er EZ Street Asphalt, en type kald asfalt som er ny på det norske markedet. 
Opprinnelse fra USA, der den har vært på markedet siden midt på 90-tallet. Den 
er ferdig blandet og kan brukes rett ut av sekken. Resten av sekken kan brukes 
dagen eller uka etter. Reparasjonen er permanent, garantert fra leverandørens 
side. Også i kalde, norske forhold. 

– Ja, den er mye brukt i Alaska og Canada, med gode resultater. Norske 
entreprenører i drift har også begynt å bruke den mer og mer, sier Anders 
Jenssveen hos den norske importøren Conzept AS. 

I asfalten benyttes det HVO100 syntetisk diesel som mykgjører. Leveres i 22 
eller 1 000 kilos sekk, eller i bulk på lastebil. 

PODCAST-OPPTAK: Arnstein Repstad og Erna Solberg.

ASFALT: F.v. Thomas Trevland og Anders Jenssveen 
i Conzept AS, og svensk-amerikanske Dag Seagren i 
TheEZ Street Company. 

ASFALT: Kald asfalt som danner 
permanent reparasjon. 

Tekst og foto på Arctic Entrepreneur: Runar F. Daler og Jørn Søderholm - anleggsmaskinen@mef.no
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– Det krever en del, men det er fullt mulig å 
drifte godt i denne bransjen, selv i et presset 
marked, sa han og viste til bedriftens egne 
tall fra 2016 og 2018. Tallene viste at de 
økte omsetningen fra 197 millioner til 247 
millioner, samtidig som resultatet økte fra 
38 til 75 millioner. Dette tilsvarer er en 
resultatgrad før skatt på smått utrolige 30 
prosent i 2018. 

– DET HANDLER OM MENNESKER
Hvordan har bedriften så klart dette?

– Vi har en sinnsykt god bedriftskultur, 
sa en kledelig ubeskjeden daglig leder fra 
podiet.

– Vi lytter til de ansatte, og vi har ingen 
klasseforskjell i vår bedrift. Vi kommuni-
serer på en ordentlig måte og det er ikke 
lov å kjefte eller heve stemmen. Så er det 
heller nesten ingen som slutter hos oss, 
fortsatte han.

– Det er menneskene som er den største 
ressursen. Vi henter inn folk med alle slags 
bakgrunner. Det handler ikke om hva du 
har gjort, men hva du gjør nå og hva du 
ønsker å gjøre videre. Vi er ikke opptatt av 
titler, og vi har ikke noe hierarki. Derimot 
har vi stort fokus på å rekruttere internt. 
Vi kurser folk kontinuerlig. Vi bygger opp 
mennesker fra lærlinger til prosjektledere, 
og vi har tre ansatte på teknisk fagskole 
til enhver tid. På den måten viser vi de 
ansatte at det er mulig å nå helt til topps, 
og dermed er vi i stand til å holde på dem.

LIMOUSIN OG JACUZZI
– Jeg har ingen tro på personlige bonuser. 
Bransjen svinger utrolig mye, og hvis du 
får bonus når det går bra, er jeg redd 
man mister folk når det før eller siden går 
nedover. I stedet investerer vi i ting som 
gjør det bedre for alle ansatte, fortsatte 
Madsen entusiastisk.

– På vårt nye hovedkontor i Tromsø har 
vi avsatt hele toppetasjen til kos og samvær. 

Der er det blant annet treningsrom, jacuzzi, 
badstu og bar. Alle ansatte kan bruke dette 
til konfirmasjoner, barnedåper, bursdager 
osv. Folk skal ha det bra på jobb, sier han 
bestemt.

– Vi har et også et firmahus i Spania, 
som kan brukes av alle ansatte. Vi har til og 
med en egen limousin, som vi har det mye 
artig med. Den brukes til barnebursdager, 
fotballag og så videre. Det gjelder å holde 
sammen etter arbeidstid også. Slik bygger 
man bedriftskultur, sa han.

– Det er kanskje litt spesielt å si i en bedrift 
med 100 ansatte, men jeg føler at ingen i 
bedriften jobber imot meg; alle jobber med 
meg. Alle er med og trekker lasset. Vi prøver 
også å satse på damer i bedriften, for det gjør 
mye med arbeidsmiljøet.

SERIØSITETSSTEMPEL
Når det gjelder selve jobben de utfører, 
presiserte Rune Madsen noe som kan 
virke selvfølgelig: Man må ta betalt for 
den jobben man gjør.

– Vi har faktisk ikke alltid gjort det. Jeg 
vokste opp med verdens snilleste pappa, og 
rett som det var, hvis han fikk en laks eller 
en flaske vin, så ble det ikke sendt faktura. 
Vi snudde denne kulturen helt rundt for 
ca. ti år siden. Vi kutta dessuten ut vanske-
lige kunder og tok ikke jobb for useriøse 
aktører. Vi var litt usikre til å begynne med, 
for man kan jo ikke si nei til jobb, men da 
vi kutta ut de useriøse, så ble det raskt et 
slags «seriøsitetsstempel» å bruke oss. Alle 
la merke til at vi var seriøse. For man kan 
jo ikke forlange seriøsitet fra andre hvis 
man ikke er seriøs selv, sa han.

– DEN FORBASKEDE PROSESSKODEN
Det er også et par ting bedriftslederen 
åpenbart ikke er fornøyd med i bransjen, 
noe han ikke la skjul på fra podiet under 
Arctic Entrepreneur.

– Vi opplever Vegvesenet som en veldig 

kranglete kunde. Vi gjør jobber for Stats-
bygg, Avinor, kommuner m.fl., og vi avslut-
ter prosjekt etter prosjekt uten krangler. 
Det er fordi vi ikke har den forbaskede 
prosesskoden. Vegvesenets prosesskode 
skaper usikkerhet og konflikt i bransjen. 
Hvorfor kan vi ikke stå samlet for å få 
fjernet prosesskodene? spurte han forsam-
lingen.

– De betyr jo bare at byggherren over-
fører risiko til oss entreprenører. Hvorfor 
aksepterer vi det? Det er en av hovedgrun-
nen til at mange ikke tjener penger. Jeg 
ønsker veivesenets prosesskoder pokker 
i vold!

SATS MER PÅ NORSKE AKTØRER!
Også utenlandske entreprenører hadde 
Madsen klare meninger om.

– Det må legges bedre til rette for at 
norske firmaer skal få jobber. Vi er naturlig-
vis bundet av EØS-avtalen, men politikerne 
trenger ikke reise verden rundt og invitere 
utenlandske entreprenører hit. Jeg mener 
vi må ta vare på det som er norsk, sa han 
til nikkende hoder i salen.

– Det offentlige må forstå hvor mye 
penger som kommer tilbake når det er 
norske entreprenører som gjør jobben, 
sammenlignet med de utenlandske. Det 
skaper lite vekst i den norske økonomien å 
bruke utenlandske entreprenører. De stadig 
større kontraktene er også bekymringsver-
dig. Én ting er at de store entreprenørene 
presser oss mindre ut av markedet. Men på 
denne måten legges jo igjen premissene til 
rette for store, utenlandske entreprenørene, 
og ikke de norske. 

– Det ser også ut til å være et bra aktivitets-
nivå en stund fremover, men hva hjelper vel 
det for entreprenørene hvis man ikke sitter 
igjen med noe? Det sa Henning Dalsegg, 
partner i BDO AS, til en lydhør forsamling 
under Arctic Entreprenør. 

– Til tross for at dette er Norges største 
fastlandsbaserte industri, har ikke bransjen 
blitt analysert på denne måten tidligere, 
sa han. Analysen han har utarbeidet er 
basert på 3766 selskaper og bransjekoder 
i Brønnøysundregistret.

– TRIST SOM FAEN
– Markedet har vært historisk godt over 
tid, med en årlig vekst på over 10 prosent 
de siste tre årene. Fra 2012 til 2018 har 
markedet omtrent doblet seg. Likevel 
går marginene bare nedover, og det har 
de gjort i lang tid. Fra 2014 til 2018 gikk 
de ned fra 5 prosent til nesten 4 prosent. 

Det er helt kritisk! Dette innlegget kunne 
hatt tittelen «trist som faen», sa han og 
ble møtt med en mild galgenhumoristisk 
latter fra salen.

Tallene han presenterte viste at de 
største selskapene i snitt sitter igjen med 
så lite som 2,2 prosent i fortjeneste på sine 
prosjekter. De små bedriftene har dobbelt 
så høy margin, med 4,4 prosent i snitt.

– Litt av grunnen til det er nok kanskje 
at de mindre bedriftene jobber altfor mye 
gratis. Daglig leder, som kanskje er eneak-
sjonær og styreleder, tar administrasjons-
arbeidet på fritida si, mens de store natur-
ligvis har en langt større administrasjon til 
å ta seg av slikt.

FOR MANGE SMÅ, FOR FÅ STORE NORSKE
Så hvor blir pengene av? Hvorfor tjener 
entreprenørene så lite?

– Markedet er egentlig vidåpent i begge 

ender. På den ene siden er det lagt til rette 
for at europeiske og globale selskaper 
kommer for fullt inn i markedet og kjører 
prosjekter. I den andre enden er det altfor 
små oppstartbarrierer. Du kan nærmest 
bare gå i banken, lease en gravemaskin og 
så er du i gang, sa Dalsegg.

– Strukturen i bransjen henger heller 
ikke sammen med dagens marked. Det 
er altfor få store norske selskaper, samti-
dig som det er altfor mange små. Når det 
fortsatt er pris som er utslagsgivende for 
om man får en jobb eller ikke, og når det 
er så mange små som vil inn i markedet, 
som til tider jobber gratis, så vil de selvsagt 
presse prisen nedover. Det gjør noe med 
konkurransebildet, slo han fast.

RISIKOSTYRING
– I tillegg har prosjektene blitt større, og 
kontraktsformene har endra seg. Det har 
gått fra enhetsentrepriser og over til stadig 
flere totalentrepriser, så mer av risikoen har 
blitt flyttet over til entreprenøren. Jeg tror 
nok mange ikke var klar over risikoen de 
gikk inn i da de satt og regnet på de første 
større totalentreprisene som kom i 2014-
2015, fortsatte han.

– Det er utvilsomt mye å gå på ved å 
være bevisst på risikostyring. Man kan ha 
mange små prosjekter med 10-15 prosent 
margin, men det hjelper lite hvis ett stort 
prosjekt ender med 20 prosent i minus.  

Hvor blir det 
av pengene?

Selv om marginene generelt er små i anleggsbransjen, 
er det selvsagt enkelte eksempler på det motsatte. 
Rune Madsen, daglig leder i Roald Madsen AS, fortalte 
litt om hvordan de har klart å oppnå meget gode 
resultater med relativt enkle midler.

TRIST SOM FAEN: Marginene i  
bransjen er ikke akkurat til å hoppe  

i taket av. Henning Dalsegg i BDO AS 
har analysert situasjon og årsaker.

Til tross for meget stor aktivitet i bygg- og anleggs-
bransjen de siste årene, sitter entreprenørene igjen 
med uforskammet lite. Hvorfor er det sånn?

Jo da, det går an 
å tjene penger

DET HANDLER OM MENNESKENE: Rune Mad-
sen, daglig leder i den Tromsø-baserte mas-
kinentreprenøren Roald Madsen AS, fortalte  
om hvordan hans bedrift klarer seg så bra i et 
presset marked.
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– Det er alltid mye diskusjon rundt 
kontraktstørrelser.  Hver gang det er utlys-
ning av en stor kontrakt, så er det noen som 
mener at kontraktene i Norge er for store. 
Det er viktig at vi er klar over at vi har et 

ganske stort mangfold av kontrakter, sa 
Hovland til forsamlingen.

– Vi har en veldig stor andel av kontrak-
ter under 100 millioner i Statens vegvesen. 
Men enkelte kontrakter vil ha en fordel av 

å være store, med tanke på å legge mer av 
kompetansen ut til entreprenørleddet. Så 
det å få en god balanse og et godt mangfold 
er viktig. I tida framover vil vi se både små 
kontrakter, mellomstore kontrakter og en 
del store kontrakter på kanskje fire, fem, 
seks og sju milliarder. 

NESTEN ALT TIL NORSKE
Veidirektøren kunne vise til at av det i 2019 
ble inngått 19 veiutbyggingskontrakter på 
over 100 millioner kroner. Av disse kontrak-
tene, som totalt utgjorde 5,6 milliarder 
kroner i kontraktssum, var det kun én som 
gikk til en utenlandsk entreprenør, og det 
var en kontrakt på 489 millioner. I tillegg 
gikk samtlige av de 128 kontraktene under 
100 millioner kroner, som totalt utgjorde 
3,3 milliarder kroner, til norske entrepre-
nører. 

FOKUS PÅ DRIFT OG VEDLIKEHOLD
– Vi har ett overordna mål i Statens vegve-
sen, og det er å bygge et effektivt, miljø-
vennlig og trygt transportsystem. Vi vil ha 
mer for pengene. Enten vi bygger vei, drifter 
og vedlikeholder vei eller uansett hva vi 
gjør, så skal vi ha mer ut av hver eneste 
krone ut til brukeren, sa hun videre.

– Det er viktig å ha et velfungerende 
marked, med god konkurranse og inno-
vasjon. Vi ser at vi får det til på anleggssida 
med det kontraktregimet vi har der. Men 
på drift og vedlikehold har vi ikke klart i 
samme grad å utvikle markedet. Her må vi i 
tiden som kommer i større grad være villige 
til å teste nye konkurranseformer og få til 
en god dialog med bransjen, slik at vi får 
den innovasjonen som er nødvendig både 
med tanke på klima- og miljøspørsmål og 
ikke minst effektivitet.  

At Nye Veier opererer med store prosjekter 
og kontraktssummer er ikke noe nytt. Bjørn 
Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser 
i Nye Veier, oppfordret norske selskapet til 
å bli med i konkurransene. Enten alene, i 

arbeidsfellesskap eller som underentre-
prenør. 

LOKAL KUNNSKAP + PROSJEKTKOMPETANSE
Han var også svært positiv til samarbeid 
mellom norske og utenlandske selskaper, 
som han mente er en styrke for begge sider. 
Den norske bedriften kommer da inn med 
sin lokale kunnskap, mens den utenlandske 
aktøren bidrar med prosjektkompetanse. 

– Vi snakker om veldig tidlig involvering, 
der man lager reguleringsplan sammen og 
finner de gode løsningene sammen. Da tror 
jeg den kombinasjonen, med prosjektkom-
petanse og lokal kunnskap er positiv, sa 
han, og opplyste samtidig om at selskapet 
nylig har signert store kontrakter med både 
Syltern, Hæhre og Risa.

ØKNING AV ARBEIDSFELLESSKAP
– Vi har 12,5 milliarder kroner i pågående 
konkurranser, og alle våre konkurranser 
er populære. 

– Likevel er nok kanskje det mest inter-
essante for dere de 21 milliardene vi har 
tenkt å komme ut med i 2020, sa han og 
viste til kommende prosjekter på E18 og 
E39 på Sør- og Sør-Vestlandet, samt E6 i 
Finnmark.

– Hvordan kan dere delta i konkur-
ransene fremover? Jo, noen av dere kan 
kanskje delta alene, mens for andre er 
kanskje arbeidsfellesskap en mulighet. 
Vi ser en vekst av arbeidsfellesskap, også 
blant MEF-bedrifter, og dette dreier seg 
jo om store kontrakter, som det er natur-
lig at man arbeider sammen for å løse. I 
tillegg er det selvsagt en mulighet å delta 
som underleverandør på deler av oppdra-
get. Det er viktig at vi har med oss alle 
sammen, sa han.  

– Det var MEF, EBA og MGF som kom 
til oss og sa at bransjen trenger et register 
over anleggsmaskiner. De valgte oss, delvis 
fordi vi er en uavhengig stiftelse. Vi løste 
oppdraget med å sette et kjennemerke på 
anleggsmaskinen, og utvikle nettstedet 
reginn.no, der man kan administrere sine 
anleggsmaskiner helt kostnadsfritt, sa Roar 
Sømoen fra Stiftelsen Sentralregisteret.

– Det vi starter nå er et nytt register 
som vi kaller for kompetanseregisteret 
(KREG). Det skal bli et felles kvalitets-
sikret kompetanseregister for alle aktører 
i bygg- og anleggsbransjen. Bransjen 
ønsker at all kompetanse som en bygg- 
og anleggsarbeider har skal registreres i 
dette systemet.

FØLGER DEG GJENNOM LIVET
– Kompetansen skal knyttes til hver enkelt 
persons HMS-kortnummer. I prinsippet 
betyr det at man kan skanne HMS-kortet 
og få frem all kompetansen til den perso-
nen. I tillegg vil det være et unikt, skjult 
nummer for hver enkelt person, slik at selv 
om man skifter HMS-kort så vil det likevel 
fungere, fortalte Sømoen.

– Videre ønsker bransjen et register der 
all kompetansen følger personen gjennom 
hele arbeidslivet; helt fra videregående skole 
og deretter for hver eneste arbeidsgiver. Når 
personen skifter arbeidsgiver så følger den 
registrerte kompetansen altså med videre.

UTE FØR SOMMEREN
Når vil dette kompetanseregisteret lanseres 
for bransjen?

– Vi kommer til å rulle ut dellanseringer, 
og vi håper å ha det første produktet ute 
allerede før sommeren. Det vil også komme 
apper, og det vil komme API-er som andre 
kan koble seg opp mot, slik at f.eks. videre-

gående skoler kan laste inn sine opplærin-
ger. Og det blir en «min side»-løsning, slik 
at personene selv skal kunne laste opp egne 
dokumenter, som vi på Sentralregisteret 
godkjenner, forklarte Sømoen.  

Den relativt nye veidirektøren, Ingrid Dahl Hovland, 
forsvarte kontraktstørrelsene i Vegvesenet, og 
avfeide at utenlandske entreprenører er et problem.

Trenger et 
mangfold av 
kontrakter

VEIDIREKTØR:  
Ingrid Dahl Hovland. 

Utlyser kontrakter  
for 21 mrd. i år
Oppfordrer norske og 
utenlandske selskaper til å 
samarbeide om prosjektene.

LERE VEIER INN: Bjørn Børseth, 
direktør kontrakt og anskaffelser 
i Nye Veier, vil gjerne ha med 
bedrifter i alle slags størrelser på 
sine prosjekter. 

KOMEPTANSEREGISTER: Roar Sømoen fra  
Stiftelsen Sentralregisteret fortalte at de  
jobber med et kompetanseregister (KREG),  
som skal gi full oversikt over personers  
kompetanse gjennom hele arbeidslivet.

Felles kompetanseregister for hele bransjen
Først kom Maskinregisteret 
(MREG). Nå kommer Kompetan-
seregisteret (KREG), som skal 
kunne følge en person gjennom 
hele arbeidslivet.
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Tall fra Maskinentreprenørens Forbund 
(MEF) viser at gravemaskiner gjerne går på 
tomgang 30-50 prosent av arbeidsdagen. 

Denne omfattende tomgangskjøringen i 
anleggsbransjen har negative konsekvenser 
både for miljø og økonomi. MEF lanserte 

derfor like før sommeren i fjor en konkur-
ranse for alle sine medlemsbedrifter.

De fire beste maskinførerne ble annon-
sert på Arctic Entrepreneur 2020.

TAP-TAP
– Tomgangskjøring er bare tap-tap. Det er 
tap for entreprenøren i form av kostnader 
og det er tap for klimaet. Konkurransen 
ble gjennomført ved at bedriftene sendte 
inn navn på maskinførerne og tall for 
tomgangskjøring i perioden juni til desem-
ber i 2018 og for tilsvarende periode i 2019, 
forklarte MEF-sjef Julie Brodtkorb, før de 
fire beste ble kalt opp på scenen.

– Det var små marginer som skilte 
de fire beste maskinførerne. Alle klarte 
å redusere tomgangskjøringa med 20 
prosent eller mer i 2019 sammenlignet 
med 2018, sa hun.

Vinneren, Kristian Haugen fra Brødrene 
Ødegård Maskindrift AS, hadde altså en 
reduksjon på nesten 25 prosent.

PÅ DE TRE NESTE PLASSENE KOM:
2. plass: Christoffer Lunde 
  fra Grunn-Service AS
3. plass: Per Einar Buene 
  fra Ramsdal Maskin AS
4. plass: Per-Erik Fallmyr Hansen 
  fra Dovre Entreprenør AS 

– Dette var moro! Og fryktelig overras-
kende! Vi syntes jo det var veldig stas bare 
å bli nominert, og det var vel egentlig 
ingen av oss som hadde trodd vi skulle 
klare å nå helt til topps, sier en svært 
fornøyd daglig leder, Boye Hansen Older-
heim, til Anleggsmaskinen.

– Det er jo så mange gode kandidater 
som alle gjør en meget god jobb med 
lærlinger, og nåløyet var trangt. Det er 
veldig gøy å få en slik bekreftelse på at 
vi gjør noe riktig. Dette setter vi virkelig 
pris på, sier han.

ORDENTLIG TILLITSERKLÆRING
– Hvordan skal det feires?

– Vi er jo ganske trauste, så det blir vel 
ikke rare feiringa. Men vi er jo her nå, vi 
skal være med på middagen og vi skal 
bli over til i morgen. Så er det vel å reise 
hjem igjen og jobbe videre, sier han på 
sedvanlig ydmykt vis.

– Det er klart vi er litt «oppe» akkurat 
nå, og dette er jo en ordentlig tillitser-
klæring å få, men skuldrene detter vel 
på plass igjen ganske raskt, smiler han.

MOTIVERENDE
– Hvordan vil det påvirke arbeidet med 
lærlinger videre?

– Vi vil jo fortsette å jobbe som før. 
Vi ønsker alltid å ta inn nye lærlinger og 
prøve å nå nye mål. Litt av grunnen til at 
vi vant prisen var vel kanskje at vi mener 
at alle burde få en sjanse til å prøve seg 
i arbeidslivet, og det skal vi selvfølgelig 
fortsette å ha fokus på, sier han.

– Det er veldig motiverende å jobbe 
med ungdom i bransjen. Etter at du var 
på besøk og lagde intervju med oss i høst, 
har vi forresten fått inn en ny, kvinnelig 
lærling. Det er flott at vi får inn kvinner 
i bransjen også, slår han fornøyd fast.

Den landsdekkende kåringen gjennomføres for å synliggjøre 
betydningen av et planmessig og aktivt HMS-arbeid.

– Anleggsoppdrag innebærer en viss risiko. Da må vi 
alltid ha som mål at denne risikoen skal være minst mulig. 
Jeg opplever at Harstad Maskin er en bedrift der ledelse 
og ansatte jobber veldig godt sammen om HMS. Bransjen 
trenger slike bedrifter som går foran, sa Julie Brodtkorb, 
administrerende direktør i MEF.

LANDSDEKKENDE KÅRING
Alle med interesse for anleggsbransjen hadde høsten 2019 
mulighet til å foreslå bedrifter. If Skadeforsikring og MEF 
har deretter vurdert bedriftene, og Harstad Maskin stakk 
av med førsteprisen. 

Norges beste 
lærebedrift!
Entreprenør Odd Steinar Hansen AS er Årets Lære- 
bedrift 2019. Daværende kunnskapsminister Jan 
Tore Sanner delte ut den gjeve prisen på Arctic 
Entrepreneur.

DE 6 NOMINERTE: Fra venstre: David Letnes (Letnes AS), Boye 
Hansen Olderheim (Entreprenør Odd Steinar Hansen AS), Kjetil 
Lie (Sartor Maskin AS), Hans-Arne Lydersen (Bulldozer Maskinlag 
Entreprenør AS), Paul Ivar Hov (Bertelsen & Garpestad AS) og 
Kristoffer Foss (Kjell Foss AS).

NORGES BESTE: Boye Hansen  
Olderheim, daglig leder i Entreprenør 

Odd Steinar Hansen AS, har akkurat 
mottatt det synlige beviset på at hans 

bedrift er landets beste lærebedrift. 
Han er flankert av daværende kunn-

skapsminister Jan Tore Sanner og 
MEFs juryformann Terje Eikevold.

If og MEF kåret Harstad-entreprenøren 
til Årets foregangsbedrift.

HMS-pris til Harstad Maskin

FRA PRISOVERREKKELSEN: F.v.: Elisabeth Vollstad Moe (daglig leder,  
Harstad Maskin), Maren Simonsen (HR-leder, Harstad Maskin),  
Nils Kristian Johansen (prosjektleder, Harstad Maskin), Roger Moe  
(prosjektleder, Harstad Maskin), Ivar Martinsen (Leder bedrift,  
If Skadeforsikring), Julie Brodtkorb, (adm. dir., MEF).

DE 4 VINNERNE (med hvert sitt diplom): Fra venstre: Per-Erik Fallmyr Hansen fra Dovre Entrepre-
nør (4. plass), Per Einar Buene fra Ramsdal Maskin AS (3. plass), Christoffer Lunde fra Grunn-Ser-
vice AS (2. plass) og Kristian Haugen fra Brødrene Ødegård Maskindrift AS (1. plass). 

Maskinfører Kristian Haugen fra Brødrene Ødegård 
Maskindrift AS gikk helt til topps i MEFs tomgangskon-
kurranse. Han reduserte i 2019 tomgangskjøringen med 
nesten 25 prosent sammenlignet med året før.

Kuttet mest tomgangskjøring
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Snakk med dumper spesialisten! 

10 TONN KOMPAKT OG BRUKERVENNLIG DUMPER. 

SVÆRT MOBIL OG OVERLEGEN I TERRENG.

LAVT MARKTRYKK. 180o MULTITIP (OPTION)

DEN BARE GÅR OG GÅR....

AS Hydrema
www.hydrema.com

Service: 613 14 010

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.

DSB planlegger nye tilsynsaksjoner med 
sprengstofflagre i 2020 og 2021. Det 
opplyste Gry Haugsnes i DSB på Arctic 
Entrepreneur. Hun er leder for kjemika-
lieseksjonen, og dermed også ansvarlig for 
alt som har med sprengstoff å gjøre i DSB. 

Direktoratet skal ikke øke sin egen 
bemanning med sikte på disse aksjonene. 
I stedet skal tilsyn gjennomføres av brann-
vesen rundt om i landet. 

– Brannvesenet gjennomfører tilsynene 
for DSB. I år blir det begrenset til rundt 
25 pilottilsyn. Det er ennå uvisst om det 
blir varslet eller uvarslet tilsyn. Planen er 
å utvide det til en landsdekkende aksjon 
i 2021, sa Gry Haugsnes. 

Forrige tilsynsaksjon ble utført som en 
landsomfattende aksjon utført av to berg- 

sprengere i engasjement for DSB. Da ble 
det avdekket til dels store mangler rundt 
om på norske sprengstofflagre. 

I år har DSB gjennomført 25 tilsyn i 
egen regi. Én feil går igjen hos mange: 
Alarm som ikke finnes eller ikke virker. 

– Ofte er den betalt for, men virker 
ikke. Dobbeltsjekk med alarmselskapet 
at den faktisk virker. Vi har tømt to lagre 
på stedet i år. Ett fordi det manglet alarm. 
Det andre manglet både alarm og gjerde, 
og var i tillegg plassert 70 meter fra posi-
sjonen i tillatelsen.

Det sa senioringeniør Per Isdahl i sin 
årlige gjennomgang til sprengningsbran-
sjen på Arctic Entrepreneur. Statistik-
ken for 2019 viser et år med både færre 
hendelser og færre skader.  

Brannvesen skal 
gjøre sprengstoff- 
tilsyn for DSB
De to kommende årene blir det mer tilsyn med 
sprengstoff rundt om i landet. Tilsynet skal utføres 
av brannvesenet.

én av partene kunne inngitt alene er det i 
gråsone, sa han. 

Det er mer en anleggsteknisk enn en 
juridisk vurdering. Kan vi bære dette 
alene? Man kan alltids gå til et advokat-
firma, betale dyre penger og få et langt 
notat med deres mening. Men den vurde-
ringen trenger ikke være til særlig hjelp 
hvis det kommer til strid med Konkur-
ransetilsynet senere. Da vil det bli sett på 
hva man hadde og hva man kunne skaffet 
av ressurser. 

– Det kan virke drøyt at noen skal sitte 
på et kontor to år etterpå og si at "...du 
kunne gjort det og det". Det holder ikke 
å si at tilbudet ble bedre av å gå sammen. 
Det hjelper litt å være åpen ved en sak, 
men det frikjenner deg ikke. Ja, det er 
strengt. Det har gjort at mange vegrer seg 
for å gjøre det. Folk er redde for arbeids-
fellesskap. Men det er lettere å få gjen-
nomslag hvis man gjør en ordentlig, seriøs 
vurdering. Og gjør det SKRIFTLIG! Det 
er lettere når du kan dokumentere hva 
dere tenkte den gangen, sa advokat Nicolai 
René Nielsen.  

NY: Nå skal brannvesenet gjøre tilsyn 
med sprengstofflagre rundt om i Norge. 

Dette er en brannbil Ofoten brann og 
redning kjøpte i fjor for å bekjempe brann 

i tunneler. (Foto: Statens vegvesen) 

DSB: Gry Haugsnes i DSB takkes 
for innlegget av ordstyrer  
Frode Andersen i MEF. 

Arbeidsfellesskap er en godt kjent arbeids-
form på anleggsjobber. To (eller flere) 
aktører går sammen om et oppdrag. Risiko 
og ansvar er litt ulikt fordelt, avhengig av 
hvordan man organiserer det. Advokat 
Nicolai René Nielsen i advokatfirmaet Kluge 
ga en orientering og gjennomgang om noen 
av de viktigste sidene ved arbeidsfellesskap 
på Arctic Entrepreneur. 

Juridisk og kontraktsrettslig er det i 
følge advokaten ofte rett fram. Men før 
man labber inn det med begge beina bør 
partene gjøre en vurdering på om det i det 
hele tatt er lovlig med arbeidsfellesskap på 
den kontrakten. Arbeids- og avtaleformen 
er tillatt der flere aktører går sammen om en 
jobb de ikke hver for seg har kompetanse, 
kapasitet eller kvalifikasjoner til å ta. Og 
bare da. 

– Arbeidsfellesskap er IKKE tillatt hvis 
det hindrer, innskrenker eller vrir konkur-
ransen, sa Nielsen. 

Advokaten foreslår ett kontrollspørsmål 
man kan stille seg, og som vil gi en god 
pekepinn: 

– Ville foretakene hatt mulighet til å gi 
tilbud på kontrakten alene? Hvis begge 
kunne inngitt alene er det ulovlig. Hvis 
ingen kunne inngitt alene er det lovlig. Hvis 

To eller flere aktører 
vurderer å by på en  
jobb i arbeidsfellesskap. 
Er det lovlig? Ett kontroll-
spørsmål kan være  
avgjørende.

Arbeids-
fellesskap 
– minefelt 
og jobb-
mulighet

ADVOKAT: Nicolai René Nielsen i advokatfirmaet Kluge.
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Det brygger opp til strid om 
massehåndtering. Masser 
skal gjenvinnes – eller 
betraktes som foruren-
sende næringsavfall. 
Myndigheter og entrepre-
nører står på hver sin side. 

Massehåndtering er en voksende verkebyll 
mange steder i landet. Det gjelder både 
tilgjengelig plass til mellomlagring, og 
myndighetenes krav. Sistnevnte blir stadig 
strengere, men er ikke alltid tindrende klart 
forståelige. 

Faktaark M1243 fra Miljødirektoratet, 
for eksempel. Om mellomlagring av rene 
masser. Ordstyrer Sverre Huse Fagerlie i 
MEF spurte hvor mange i salen som har 
lest det, og fikk noen få hender i været 
til svar. 

BIDRAR TIL FORVIRRING
– Det er egentlig ment som en forenkling 
og forklaring av kravene, men bidrar bare til 
forvirring. MEF har bedt om at faktaarket 
blir endret til å kun gjelde for mottak over 
50 000 kubikkmeter. For masseoppfylling 
under det bør det være tilstrekkelig med 
byggesak for raskere behandling, sa han. 

Her fikk han delvis medhold fra senior-
rådgiver Maria Hedenstad i Miljødirek-
toratet. 

– Etter publisering av faktaarket har vi 
fått mange reaksjoner. Det kan oppfattes 
som rigid. Som det står nå må det søkes 
om hver minste endring. Sist oktober satte 
vi i gang en revidering av faktaarket. Man 

trenger ikke søke samtykke til annen dispo-
nering dersom massen ikke er forurenset, 
og disponeringen ser på land og samsvar 
med Plan- og bygningsloven, sa Hedenstad 
i et innlegg på Arctic Entrepreneur. 

IKKE ENKEL LAGRING
Men det er ingen fribillett til fri og enkel 
lagring av masser. Fortsatt er kravet at 
masser skal gjenvinnes eller leveres til 
mottak. I de tilfellene det ikke går kan 
man søke forurensingsmyndigheten om 
tillatelse til "annen disponering".  I dag er 
Miljødirektoratet den myndigheten. 

– I både gjenvinning og annen dispo-
nering skal tiltakshaver alltid vurdere om 
masser vil medfører forurensing. Også rene 
masser kan forurense. For eksempel i et 
sårbart miljø, minnet Hedenstad om. 

Daglig leder Jonas Myhr i entreprenør-
selskapet Jernbetong AS i Melhus snakket 
på vegne av formodentlig de fleste norske 
entreprenører i innlegget etter Hedenstad. 
Han satte søkelys på det han kaller et 
problematisk regelverk. Spesielt i Trøn-
delag, med mye myr og leirgrunn. 

KUN 15 PROSENT GJENBRUK
– Det er dårlig for gjenbruk. Kun rundt 15 
prosent av overskuddsmassene i Trøndelag 
er brukbart til gjenbruk, sa Myhr.

Han og kolleger i Trøndelag vil gjerne 
omdisponere masser innad i prosjekter. 
Men det blir krasj med framdrift når det 
blir mindre plass til mellomlagring. Spesielt 
i og nær byene. Det blir ikke enklere når 
byggherrer ikke bestiller gjenbruksmasse. 

HÅNDBOKA
– Håndboka til Statens vegvesen gjør det 
umulig. Det kan nemlig ikke dokumenteres 
hvor massen kommer fra. Når et byggepro-
sjekt vedtas har man allerede sagt ja til å 
flytte x antall lastebillass. Transporlengdene 
blir større. Det kjøres opptil flere mil for å 
levere til et deponi. Det hjelper lite å skryte 
av fossilfrie byggeplasser hvis massene må 
fraktes 5-6 mil unødig. Kilometer pr tonn 
gjør større utslag enn Euro 6 og Steg 4. 
Hadde bare myndighetene vært så greie å 
ikke bruke ordet "næringsavfall", så hadde 
det vært enklere. Det er rene masser, ikke 
forurensing, sa Jonas Myhr.  

GULL, SØLV OG BRONSE  
I KUMLOKK
Norsk medaljefangst i neste ski-VM? Nei, dette er Ulefos 
sin nye måte å presentere utvalget av kumlokk. 

Kumlokk er ikke bare kumlokk. De leveres i ulike dimen-
sjoner, belastningsklasser og med forskjellige egenskaper. 
Selve støpejern i lokket er det samme. Den største forskjellen 
ligger i pakningen. 

Det har Ulefos bestemt seg for å illustrere med nivåene 
gull, sølv og bronse. 
• Gull: Odin, med omsluttende integrert pakning. 
 Det beste og tetteste lokket. 
• Sølv: Balder, med integrert pur-pakning. 
• Bronse: NST, uten pakning.

For ordens skyld: Lokkene leveres i den vanlige støpe-
jernsfargen. Fargene gull, sølv og bronse er kun til utstil-
lingsbruk. Ulefos kan også levere pakninger i ulike farger, til 
bruk i installasjoner. Det kan være aktuelt på for eksempel 
brann- eller drikkevannskummer, for at de skal være raske 
og enkle å identifisere. 

– En enkel måte å vise forskjellene. Vi håper det blir en 
suksess. Enkelte vannverk har allerede begynt å bruke blå 
pakninger på sine kummer, sier salgs- og markedsdirektør 
Lasse Enger-Larsen i Ulefos. 

– Grøftekasser er  
for lite brukt
Ulykkestallene går i riktig retning. Men det betyr ikke at 
hverdagen ute på anlegg er trygg nok. Stig Magnar Løvås 
orienterer om risikable grøfter. Og er det egentlig sant at 
Arbeidstilsynet krever knusesikkert glass i frontruta? 

– Færre ulykker, men flere dødsulykker i 2019. Anlegg har en 
stor andel dødelige ulykker. 

Det sa Stig Magnar Løvås i et innlegg på Arctic Entrepreneur. 
Han er avdelingsdirektør i Arbeidstilsynets nylig omorganiserte 
avdeling for tilsyn, med særlig ansvar for bygg og anlegg. 

Hvor er farene som skader og dreper på norske anleggsplasser? 
Tre momenter går igjen: 
• Tipp-plasser
• Flytting av maskiner
• Grøfter

RISIKABLE GRØFTER
Sistnevnte er faktisk et knepp mer risikabelt i Norge enn i mange 
andre land. Her kreves det sikring ved grøfter dypere enn to meter. 
I mange andre land er kravet 1,25 meter. Det er forskjellen på 
grøftekant i hoftehøyde eller over huet, det. Sikring kan det være 
så som så med, har Arbeidstilsynet funnet på tilsyn. 

– Grøftekasser er nok for lite brukt i Norge. Mange ulykker 
skjer i grøft, med ras eller fall fra grøftekant. Ofte mangler man 
både sikkerhetsbarrierer, planlegging og risikovurdering. Det 
kan være en risikabel praksis å droppe planlegging og bare grave 
på erfaring, sa Løvås. 

FRONTRUTER
Han tok også opp temaet knuse- og eksplosjonssikre frontruter 
på maskiner. Her har det vært litt diskusjoner. Rykter skal ha det 
til at Arbeidstilsynet spesifikt krever knusesikre frontruter, og at 
det er på vei inn i forskrift om utførelse av arbeid. Er det riktig? 
Hva er status her, egentlig? 

– Vi stiller ikke krav om verken knusesikkert glass eller gitter. 
Vi stiller krav til vern for fører, ikke konkret hva det vernet skal 
være. Vi ønsker at teknologien tas i bruk når den finnes. Det 
er hensikten med å ta førervern inn i forskriften. Nå ønsker vi 
gjennom regelverket å få mer trykk på det. Ny forskrift ligger 
departementet til behandling. Det er teknisk mulig. Da handler 
det kun om vilje. Og penger, sa Stig Magnar Løvås.   

Rene masser eller forurensende avfall?

ENTREPRENØR: 
Jonas Myhr, 
Melhus. 

MYNDIGHET: 
Maria Hedenstad, 
Miljødirektoratet

TITTER: Jørgen Sandnes og Espen Furuhaug (nærmest) i Carl 
C. Fon AS får en introduksjon til det nye systemet av Tommy 
Mikalsen i Ulefos. 

HÅPEFULL: Salgs- og markedsdirektør Lasse Enger-Larsen i Ulefos.

DIREKTØR: Stig Magnar Løvås, Arbeidstilsynet. 

GRAVEMELDING I NY DRAKT
Her er siste nytt fra Geomatikk: 
Ledningsportalen.no. 

– Egentlig er det Gravemelding i ny 
drakt, sier Bjørn Solberg i Geomatikk. 

Ledningsportalen.no er et infor-
masjonsnettsted, og et viktig skritt 
på Geomatikks vei mot å bli papirløs. 
Login er den samme man har i grave-
melding fra før. Henvendelser skal gå 
via kundeportalen, også det som før.  

For øvrig melder Geomatikk om at 
appen Geograv nå er tatt i bruk av over 
2000 brukere. 

– Med den har brukeren alle dokumen-
ter i saken digitalt, på telefon eller nett-
brett. På den enheten kan man også se i 
kartet akkurat hvor man er. Mange synes 
det er veldig enkelt å bruke appen. Men 
majoriteten av kundene bruker fortsatt 
den vanlige ledningsportalen, sier Solberg. 

LANSERT: F.v. Markedskonsulent Bjørn 
Solberg og kundeansvarlige Regine Krefting, 
Maria Nordås og Jonas Gudesen. 
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– EGENRÅDIGHET 
BREMSER FORNYING I VA
Hva skal til for at den norske VA- og vannbransjen 
skal få tatt igjen etterslepet i vedlikehold? Det ville 
hjulpet godt om kommunene sluttet å være så forbas-
ket egenrådig. 

Thomas Breen i Norsk Vann sa ikke akkurat det, så det 
er noe fritt oversatt fra hans innlegg. Men organisering og 
kunnskapsdeling er sentrale elementer i hans oppskrift på 
den helt nødvendige fornyelsen i det 280 000 kilometer 
lange norske rørnettet i bakken. 

– Ikke alt er dårlig. Men det må brukes 300 milliar-
der de neste 20 årene i den offentlige delen av rørnettet. 
VA-markedet hos kommunene er rundt 15 milliarder. 
Hvis vi skal ta igjen etterslepet må det økes med 50-60 
prosent årlig, sa Breen i et innlegg på Arctic Entrepreneur. 

Kapasitet er en nøkkel her. Breen tror anleggsbransjen 
godt kan ta en så stor økning. Men kommunene kan det 
ikke. Én viktig årsak til det er den nevnte egenrådigheten 
hos kommunene. Hver 
kommune og hvert av de 
store IKS-ene kjører sine 
egne løsninger. Det er en 
godt etablert kultur. 

– I VA-sektoren har 
man lenge snakket om 
å dele, lære av hverandre 
og utveksle erfaring. Det 
er mye snakk, men lite 
konkrete målbare effek-
ter. Det handler litt om 
det norske lynnet. Vi har 
vært vant til å gjerde oss 
inn og gjøre egne ting, 
sier han. 

Breen etterlyser større 
grad av standardisering 
i norske kommuners 
VA-arbeid.

NY "REGNFRAKK" SKAL SIKRE 
STOLPEFUNDAMENTER PÅ ANLEGG
Stolpefundamenter er utsatt på anlegg. De må inn tidlig, skal 
helst ikke skades – og kan være vanskelig å se. En ny "regnfrakk" 
fra Pretec skal hjelpe godt på det med synligheten. Verdenspre-
miere på Arctic Entrepreneur. 

– Pretec-Posen er en kraftig reflekterende, og vanntett pose. 
Den begrenser muligheten for skade på veilysfundamentet og 
strømkabelen betydelig, sier Vidar Hemmingsen. 

Han er ansvarlig for området infrastruktur i Pretec AS, et selskap 
som har levert fundamentering av ulike slag til norske veiprosjekter 
i 35 år. Veilysfundamenter er et viktig produkt. Både fundamenter 
for nedgraving og for nedstøping. 

– Veilysfundamenter monteres tidlig i anleggsprosessen og strøm-
kabler skal legges i bakken. Et ødelagt fundament eller en strømkabel 
som er full av vann kan få store konsekvenser, sier Hemmingsen. 

Det er fort gjort å komme borti et sånt fundament med en skuff, 
et hjul eller et belte. 

Produktet hadde sin premiere – verdenspremiere, faktisk – på 
Arctic Entrepreneur. 

Pretec AS viste også fram Erdox system for skråningsstabilisering. 
Det er et system for stabilisering av skråninger, basert på ankre 
av metallprofiler og vaiernett. Systemet kommer fra italienske 
Betonform. Pretec er nyblitt forhandler, etter oppkjøpet av Visinor 
Import våren 2018. 

– Vesentlig raskere enn steinmurer, sier Edmund K. Ness. Han 
er salgsansvarlig på området fjellsikring i dagen. 

ETTERMONTERER UNDERDELER 
ETTER VEIDEKKE-KRAV
I fjor høst lanserte Veidekke krav om 
ekstrasikring på redskapsfester på alle 
maskiner som skal i arbeid på Veidekkes 
anlegg. Det gjelder både eget, innleiet 
og UE-ers ustyr. Det har gitt arbeid på 
verksted hos utstyrsleverandørene. Deri-
blant hos Engcon. 

– Ja, vi har byttet underdel på tilter på en 
del maskiner. Her blir underdelene byttet til 
underdel med Qsafe. Noen har også skiftet 
festet på stikka, for å ha ekstrasikring både 
over og under tilt. 

Det sier salgssjef Morten Fjeld-Nielsen 
i Engcon Norge. 

Denne utskiftingen har blitt gjort på flest 
maskiner med S60-feste, altså i størrelse 
15-30 tonn. Noen åttetonnere har også fått 
ettermontert Qsafe. Til nå er det gjort på 
40-50 maskiner. 

– Å gå i retning mer sikkerhet er alltid 
bra. De som ønsker mer sikkerhet får alltid 
rett. Uansett om vi snakker sparkebrett på 
stillas eller oppgradering av tiltrotator, sier 
Fjeld-Nielsen. 

SALGSSJEF: Morten Fjeld-Nielsen 
i Engcon Norge. 

SJEF: Thomas Breen, Norsk Vann. 

NYTT: Vidar  
Hemmingsen 
(t.v.) og 
Edmund K. 
Ness i Pretec. 
"Regnfrakken"  
til høyre, 
skrånings-
ankeret bak 
Vidar. 

Ingen ville ansette henne som maskinfører, knapt  
nok svare på søknadene hun sendte. I ren frustrasjon 
og desperasjon la hun ut et svært personlig innlegg 
på Facebook. 2o timer senere hadde hun jobb!
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Hun ga ikke 
opp drømmen

TAKKNEMLIG: Trebarnsmor 
Martine Alnes elsker jobben 

sin, og er takknemlig for at hun 
endelig fikk muligheten.  
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Martine Alnes (30) har alltid vært litt gutte-
jente. Allerede som liten lekte hun med 
biler hjemme på Godøya utenfor Ålesund, 

mens de andre jentene lekte med dukker. 
– Jeg vokste opp med en far som drev 

med Amcar. Jeg ble nok kanskje litt 

påvirka av det, for jeg har alltid vært 
interessert i motor og biler, forteller hun 
til Anleggsmaskinen, der vi møter henne 
på en anleggsplass like utenfor Ålesund 
sentrum.

– Etter at jeg fikk lappen selv, var jeg 
mye ute og råna. Jeg hang på den lokale 
Statoil-stasjonen, og jeg var vel den eneste 
jenta i gjengen. Ja, bortsett fra de som 
var kjæreste med en av gutta, da. Jeg har 
egentlig alltid vært en av gutta. Det er 
dem jeg har hatt mest sammenfallende 
interesser med, rett og slett, forteller hun 
åpenhjertig. 

GRAVID
Likevel var det Vk1 Tegning, form og 
farge (tilsv. Vg1 Design og håndverk i dag) 
Martine valgte da hun begynte på videre-
gående. 

– Jeg fant ganske fort ut at det ikke var 
noe for meg. Jeg fullførte året, men bytta 
over til helse- og sosiallinja i stedet. Siden 
de fleste damene i familien min jobber i 
helsevesenet, tenkte jeg det kunne passe 
for meg, forteller hun.

Planene måtte imidlertid justeres på 
nytt, da Martine ble gravid. Hun full-
førte også dette skoleåret, men gikk så 

ut i permisjon og ble etter hvert hjem-
meværende med vesle Tobias. Omtrent 
samtidig tok barnefaren over gården til 
sine foreldre, så de flytta dit alle tre. Etter 
fem år med gårdsdrift ble det så slutt med 
barnefaren, og Martine og Tobias flytta 
tilbake til Godøya for å komme nærmere 
familie og venner.

KUN ÉN BEDRIFT SVARTE
Nå visste Martine hva hun ville gjøre; det 
hadde egentlig ligget i kortene lenge. De 
fleste av gutta i omgangskretsen jobba 
dessuten i anleggsbransjen, så det var noe 
hun også ville prøve. Så bestemt var hun, 
at hun våren 2014 tok maskinførerbevis for 
dumper, hjullaster, truck og gravemaskin 
som privatist og betalte for det selv.

– Jeg tok maskinførerbevisene med tanke 
på å få jobb, men jeg søkte også på bygg- og 
anleggslinja på Borgund vgs., for sikker-
hets skyld. Jeg sendte en masse søknader 
til bedrifter i distriktet. Det endte med at 
jeg kom på ett intervju, forteller hun.

– Der fortalte jeg litt om meg selv; at jeg 
var motivert og lærevillig, og jeg følte egent-
lig det gikk ganske bra. Men så kom svaret 
på e-post. Der sto det at jeg hadde for lite 
erfaring, og at det var problematisk at jeg 

var dame. At jeg i tillegg var alenemor med 
et lite barn, gjorde det selvsagt enda verre. 
For hva hvis barnet ble sykt, hvem skulle da 
passe på det? Jeg skrev tilbake at barnet går 
i barnehagen og at jeg dessuten har familie 
som kan stille opp. Men til ingen nytte. Fra 
alle de andre bedriftene fikk jeg ikke engang 
svar på søknaden, sier hun oppgitt.

FOR LITE ANLEGG
Martine la jobbsøkingen på is en stund og 
begynte i stedet på Vg1 Bygg- og anleggs-
teknikk samme høst. Men heller ikke dette 
ble noen stor suksess.

– Det var jo spesielt å gå i klasse med 16 
år gamle gutter når jeg selv var 25. Men 
det som egentlig var avgjørende for at jeg 
valgte å slutte etter et halvt år, var at det 

FACEBOOK-INNLEGGET SOM STARTET DET HELE
Her er Facebook-innlegget Martine la ut, som spredte seg som  
ild i tørt gress og som endte med en rekke jobbtilbud og fast  
jobb hos det lokale firmaet OK Entreprenør AS.  

«Vell, korleis skal man starte et slikt innlegg da?  here IT goes!
Kvinne i 30 åra he fryktelig lyst å følge drømmen sin, drømmen om å bli en 
maskinfører! Det e påtide å børste støvet av maskinfører bevisa mine, som ej 
enda ikkje he fått brukt! Grunnen til ej aldri he fått brukt dei, e fordi ingen vill 
satse på ferskinga. Etter utallige jobbsøknada, jobbintervju som ej kan telle på 
under ei hand så gir ej nesten opp. Så ditta her blir mitt siste forsøk i håp om 
den vill rekke ut til dei arbeidsgiverane som he email skrekk! Ja ej e fersk, ej he 
null erfaring men vilja og pågangsmotet e så masse større en betydningen av 
at ej ikkje kan nokke enda. Ej e like fersk og uerfaren som du engang var!

Ej søke etter jobb i Ålesund området, da ej e aleine med 3 barn og ikkje kan 
reise bort. Ej kan begynne å jobbe med en gang! Ej he bevis på gravemaskin, 
hjullaster, dumper og truck! Ej he veldig lyst å starte i grøfta, da ej syns det e 
viktig og riktig plass å begynne om man skal bli en god maskinfører med tida  

Håpe alle venna, familie, kjente og ukjente vil dele ditta innlegget her i - gjerne i 
anleggsgruppe også om dokke e medlem i det! Ej he mange kjente som jobba 
i forskjellige anleggsfirma, så håpe dokke kan være med å bidra til at min 
åpne søknad når fram!

På forhånd tusen hjertelig takk »

TOK HELT AV: Facebook- 
innlegget hennes ble spredt  
som ild i tørt gress, og hun  
fikk jobbtilbud fra Sørlandet  
til Kautokeino.

RIVENDE UTVIKLING: Vi møter 
Martine på en anleggsplass like 
utenfor Ålesund sentrum, der 
gamle fiskehaller rives.
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meg som dere vil». Jeg fikk jobbtilbud 
der og da! Kun 20 timer etter jeg la ut 
Facebook-innlegget. Det var helt uvirkelig, 
sier Martine.

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle få en 
sånn respons. Jeg hadde jo egentlig lagt helt 
fra meg drømmene om å få en fot innafor i 
bransjen. I stedet kommer jeg nå til å klare 
meg uten støtte. Dette sikrer framtida for 
meg og barna mine, og det var en fantastisk 
følelse og en ekstrem lettelse. Fire dager 
senere avslutta jeg fødselspermisjonen 
min én måned før tida og begynte å jobbe, 
forteller hun engasjert.

ELSKER JOBBEN
– Jeg har lært utrolig mye det siste halve 
året. Og det å virkelig glede seg til å gå 
på jobb, er noe jeg aldri kjent på før. Jeg 
elsker denne jobben, og jeg er så takk-
nemlig for at jeg fikk denne muligheten. 
Jeg håper flere jenter får muligheten til å 
følge drømmen sin. Man må ikke la seg 
stoppe av hindringer på veien, sier hun med 
overbevisning. 

– Jeg jobber med en fantastisk gjeng som 
kun ser det positive med å få inn en uerfa-
ren dame. På jobbintervjuet var jeg tydelig 
på at jeg ville begynne i grøfta. Jeg er ansatt 
som grunnarbeider, men det er maskinfører 
jeg skal bli. Jobben har vært veldig variert 
til nå, og jeg har kjørt både gravemaskin, 
dumper, hjullaster og veivals. Jeg har forres-
ten blitt lærling gjennom OKAB og skal 
etter planen ta fagbrev i 2022, avslutter 
hun fornøyd. 

var altfor lite anlegg. Vi begynte året med 
å sage, og deretter skulle vi bygge naust. 
Det var nesten bare snekring og bygg hele 
tida, så jeg mista rett og slett motivasjonen, 
forteller hun. 

JOBB PÅ JOKER
I 2015 skjedde det nye, store ting i livet 
til Martine. Hun hadde ny samboer, og i 
september fikk de datteren Mille. Etter 
hvert begynte hun å søke jobber igjen, 
men på ny viste det seg å være vanskelig.

– Jeg søkte en rekke steder, også hos 
flere maskinentreprenører i området, 
men fikk svar om at det ikke var behov 
eller at jeg manglet erfaring. Til slutt fikk 
jeg jobb som butikkmedarbeider på Joker. 
Samtidig pendlet samboeren til Østlandet 
og kom hjem annenhver helg. Det var litt 
av en kabal som skulle gå opp da jeg var 
hjemme alene med to barn, samtidig som 
jeg var i full jobb. Jeg har i det minste blitt 
veldig flink til å planlegge ting, sier hun.

ALENE MED TRE BARN
I august 2018 ble datteren Selma født. 
Samboeren hadde da tatt lastebillappen 
og kjørte langtransport, mens Martine stort 
sett var hjemme alene med alle tre barna.

– Det første året hadde jeg permisjon, så 

da gikk det greit. Men til slutt gikk det ikke 
lenger; jeg ble for alene med det meste – 
også når samboeren var hjemme, egentlig. 
Det hadde vel ligget i kortene en stund da 
jeg på selveste kvinnedagen i fjor tok mot 
til meg og gjorde det slutt. Det var selv-
sagt tøft for alle sammen – også for Tobias. 
Men det var til det beste for oss alle fire, 
forteller hun.

Selv om valget var hennes, betydde det 
samtidig at hun nå ble helt alene med alle 
tre barna. Han har døtrene annenhver helg, 
mens resten av tiden er alle tre barna hos 
henne. 

FACEBOOK-INNLEGGET SOM TOK AV
– Jeg fikk litt angst da jeg ble helt alene, 
ikke minst med tanke på det økonomiske, 

så jeg begynte å søke jobber igjen, mens jeg 
var i permisjon. Nok en gang var svaret at 
jeg hadde for lite erfaring – hvis jeg fikk 
svar i det hele tatt. Så, på forsommeren 
i fjor, var jeg så sur og lei at jeg skrev det 
litt desperate innlegget på Facebook. Det 
satt virkelig langt inne å selge seg selv på 
sosiale medier. Man viser jo overfor alle 
og enhver at man trenger hjelp. Samtidig 
er man kanskje litt tøff som tør å stå fram 
på den måten, sier Martine.

Innlegget hennes tok fullstendig av! Det 
ble delt 130 ganger bare fra hennes egen 
side, og jobbtilbudene nærmest rant inn 
fra hele landet.

– Jeg fikk tilbud om jobb fra sikkert 
25 bedrifter, helt fra Sørlandet til Kauto-
keino! Jeg fikk til og med henvendelser fra 
firmaer jeg hadde søkt hos tidligere, men 
ikke hadde fått svar fra! Nettet er utrolig, 
sier hun og ler. 

– EKSTREM LETTELSE
En av forespørslene var fra var fra OK 
Entreprenør i Ålesund. De ville ha henne 
på jobbintervju allerede dagen etter. 

– Da jeg kom på intervju var jeg helt 
ærlig og sa at «dette er det dere får; jeg 
kan ikke så mye, men jeg har arbeids-
lyst, jeg er motivert og dere kan forme 

OK Entreprenør ga henne sjansen
Det var altså OK Entreprenør AS, ved daglig leder Nils Magne Egset, som kalte Martine inn til 
intervju og ga henne jobb nærmest på sparket. Det angrer han ikke på i dag.

– Hvordan fikk du rede på at hun søkte 
etter jobb? FB-innlegget?
– Jeg så det jo på Facebook, som de fleste 
andre. Det var en bekjent av meg som 
«tagget» meg, så jeg ble oppmerksom på det. 

– Hva synes du om innlegget?
– Jeg syntes det var ganske så tøft gjort. 
Hun var fast bestemt på å bli maskinfø-
rer. Hun hadde tatt maskinførerbeviset, 
men hadde ingen erfaring. Vi opplever 
ofte unge og uerfarne som har ståltro 
på seg selv og tror de kan alt. Martine 

hadde en helt annen framtoning. Hun 
var tydelig på at hun ville begynne på 
«scratch» og tilegne seg den erfaringen 
hun kunne få.

– Hvorfor valgte du å tilby henne jobb?
– Vi trenger jo folk, og vi hadde lyst til å 
gi henne sjansen. Ofte når man ansetter 
folk som er uerfarne og lærvillige, så er 
det lettere å forme dem selv, slik at de blir 
dyktige maskinførere som passer inn i vår 
bedrift. Vi hadde selvsagt noen tanker 
rundt dette med hennes familiesituasjon 

og barn, men vi valgte å ta sjansen. Og 
det har gått meget bra hittil.

– Hvordan fungerer hun i jobben?
– Hun er ydmyk og lærevillig. Hun har 
fått prøvd seg en del på gravemaskin og 
hjullaster, og det fungerer bra så langt. 
Hun er jo i en læreperiode og det vil ta 
lang tid før hun er klar for fagbrevet, 
men det ser lovende ut. Hun er dess-
uten den eneste kvinnelige ansatte ute 
i produksjonen, og det det påvirker 
miljøet positivt.

TIL INSPIRASJON: Martine håper hun kan inspirere andre jenter til å følge drømmen sin.

FIRMABIL: Egen firmabil har hun også fått.

«Jeg fikk tilbud 
om jobb fra sikkert 

25 bedrifter, helt  
fra Sørlandet til 
Kautokeino!»

Martine Alnes
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Borgar Rygg (23) ble nærmest født inn i anleggsbransjen, 
og kjørte gravemaskin lenge før han hadde lov. Men det var 
spesielt én type maskin han alltid ønsket seg: Menzi Muck. I 
fjor ble han verdens yngste eier av den største modellen, M5.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Verdens yngste 
Menzi Muck-eier

I SITT RETTE ELEMENT:  
Borgar trives best i en  
Menzi Muck. Så har han også 
tre stk. i ulike størrelser.
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* SPISEVOGNER 
* SPESIALVOGNER 
* TOALETTVOGNER 
* BADEVOGNER            
* BOLIGVOGNER 
* TILHENGERE 
 

FOR PROFESJONELLE 
BRUKERE! 

* SKAPHENGERE 
* VAREHENGERE 
* TIPPHENGERE 
* KJØLEHENGERE 
* SALGSVOGNER 
 

ARBEIDSBRAKKER OG TILHENGERE 

På grunn av kraftig dysleksi var aldri skolen 
noen suksess for unge Borgar. Derimot har 
han alltid vært en utpreget praktiker. Faren 
og onkelen drev et maskinentreprenør-
firma, som bestefaren grunnla, og Borgar 
var med fra tidlig alder. Da faren døde brått 
da Borgar var bare 14 år gammel, taklet 
Borgar det på sin måte; han jobba så mye 
han kunne. Likevel kom han seg gjennom 
ungdomsskole og videregående, hvor han 
naturligvis valgte Anleggsteknikk.

SPESIALIST I BRATT TERRENG
– Jeg var jo mest opptatt av å jobbe, og 
likte aldri skolen noe særlig. Det var nok 

mye på grunn av dysleksien. Den dag i dag 
har jeg store problemer med å lese mer 
enn ett ord om gangen. Heldigvis er både 
mamma og min fem år eldre søster lærere, 
og de har hjulpet meg mye gjennom 
skolen. Jeg ble også fritatt fra engelsk på 
ungdomsskolen, og jeg fikk ta alle teori-
prøver muntlig, både på ungdomsskolen 
og videregående. Så alt ordna seg jo til 
slutt, smiler han.

Det er ingen underdrivelse. I dag driver 
han sitt eget firma, Borgar Rygg AS, med 
jobbing i bratt terreng som spesialeksper-
tise. Han har også en lærling og en innleid 
maskinfører i perioder.

 UUNNVÆRLIG SPESIALMASKIN
Vi møter ham i en fjellskrent ved Låne-
fjorden i Sogn og Fjordane. Han sitter i en 
helt spesiell gravemaskin, som oppfører 
seg som den reneste fjellgeita i terrenget. 
Fjellskrenten er høy og bratt, men maski-
nen klatrer oppover med den største selv-
følgelighet. I hytta sitter en konsentrert, 
men strålende fornøyd Borgar. Han driver 
med skogrydding og kraftlinjebygging for 
Sognekraft. En syv kilometer lang kraft-
linje og en 950 meter lang kabelgrøft skal 
etableres, og det meste ligger i ulendt, 
bratt og nesten utilgjengelig terreng. 
Totalt 42 master skal på plass. Noen må 

kjernebores til fjell og gyses fast, noen 
graves ca. tre meter ned i løsmasser, mens 
andre igjen må det støpes fundament til. 
Menzi Mucken er uunnværlig på de fleste 
av mastepunktene.

BARE SKULLE BARE HA EN MENZI MUCK!
– Jeg har alltid likt alt som er bratt. Første 
gang jeg så en Menzi Muck var jeg vel 
kanskje 13 år. Jeg var med å rive en kraft-
linje med faren min da jeg så en i aksjon, 
og der og da bestemte jeg meg: Jeg bare 
skulle kjøpe meg min egen Menzi Muck, 
sier han engasjert. 

Det skulle ikke gå så lang tid før han gjen-

DYKTIG: Unge Borgar var mest opptatt av å jobbe og likte aldri  
skolen noe særlig. Det skyldtes i stor grad at han har kraftig dysleksi. 
Derimot har han alltid vært en utpreget praktiker og gjør det nå  
meget godt med eget firma.

GENIAL: Menzi Muck er en genial maskin, ifølge Borgar. Ikke bare kan den klatre 
opp og ned bratte fjellvegger; den kan også gå i vann – helt ned til 2,10 dypt.

 «Det er en helt genial maskin! 
I tillegg til å kunne klatre opp 
og ned bratte fjellvegger, kan 
den også gå i vann.»

Borgar Rygg

TRIVES: Borgar har alltid likt seg i bratt terreng. – Jeg liker 
utfordringen med alt som er bratt. Og ingen andre maskiner 
er i nærheten av å kunne takle bratte partier som en Menzi 
Muck, sier han.
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nomførte det han hadde bestemt seg for.
– Jeg kjøpte min første Menzi Muck 

– en 3000 – da jeg var 18 år. Det var 
en 5-tonns 64-modell. Ikke lenge etter 
kjøpte jeg en 82-modell 5000. Deretter 
ble det en A20, en 2-tonner som er spesi-

albygd for å kunne fraktes med helikop-
ter, og kan deles opp i tre deler. Begge 
de to første maskinene, som jeg siden 
har solgt, hadde jeg mest hjemme, hvor 
jeg fikk prøvd dem litt og skrudd litt på 
dem, forteller han. 

Siden har han også kjøpt en A51 og en 
M540, så nå eier han altså tre «Menzier».

GENIAL MASKIN
Den største maskinen, en 13-tonns M540, 
kjøpte han splitter ny i fjor, med utstyr som 
boretårn, vinsj, tiltrotator, pigg, mange 
skuffer og kompressor. Den kostet nesten 
fem millioner kroner med alt utstyret – 
nesten tre ganger så mye som en konven-
sjonell gravemaskin i samme størrelse. Det 
er denne han er verdens yngste kjøper av, 
og det er den han sitter i når vi møter ham. 

– Hva er det så er så spesielt med denne 
maskinen?

– Det er en helt genial maskin! I tillegg til 
å kunne klatre opp og ned bratte fjellvegger, 
kan den også gå i vann – helt ned til 2,10 
meter dypt – fordi understellet kan heises 
opp. Dessuten blir det lite spor i naturen 
etterpå. Selv demonstrantene i Hardan-
ger virket nesten fornøyde etter jobben vi 
gjorde med kraftlinjemontasje der oppe. 
Vi fikk ingen klager, og mange av de lokale 
sa de var fornøyde med det vi hadde gjort, 
forteller han.

– I tillegg liker jeg som sagt utfordrin-
gen med alt som er bratt, og ingen andre 
maskiner er i nærheten å kunne takle 
bratte partier som en Menzi Muck. Det 
er en veldig spesiell maskin å kjøre, og det 

AKTUELT

Norges ledende  
leverandør på

miljøcontainere

Fra mars 2020 fusjonerer BNS Miljø AS med Euroteknikk AS.
Vårt nye navn blir Euroteknikk AS.

info@euroteknikk.no • tlf. 400 06 130
www.bnsmiljo.no

CONTAINERE, MASKINER OG UTSTYR TIL KILDESORTERING

• Landsdekkende salg og service på vedlikehold  
og reparasjoner 

• Standard og kundetilpassede løsninger 

• Forsterket stålkvalitet om ønskelig – for lenger 
levetid 

• Kunnskap og erfaring gjennom flere tusen 
prosjekter

Økende interesse i Norge
Den norske Menzi Muck-importøren bekrefter at Borgar Rygg 
er verdens yngste kjøper av toppmodellen M5. Interessen for 
de sveitsiske klatremaskinene er også økende her til lands.

– Ja, jeg har faktisk snakka med dem på 
fabrikken i Sveits, og de kjente ikke til 
noen så unge som Borgar i hele verden 
som hadde kjøpt en sånn maskin. Han var 
jo bare 22 år da han bestilte den i fjor. Det 
er sjelden de selger til noen under 30 år, 
sier Truls Østerud, daglig leder i Menzi 
Muck Scanidinavia AS, som har agenturet 
på Menzi Muck i hele Skandinavia.

– Borgar var faktisk med på en tur til 
fabrikken i Sveits i fjor, og da syntes de 
der nede at det var litt stas å møte ham. 

For ikke bare er han den yngste kjøpe-
ren av en splitter ny M5, men han har 
faktisk tre Menzi Mucker. Det syntes 
de var artig og tøft, fortsetter han.
– Det er jo et relativt lite og spesielt 
miljø, dette her, men Menzi Muck har 
en utrolig høy status der nede. Vi ser 
også en økende interesse her i landet. 
Da jeg starta i 2015, solgte vi én maskin 
annethvert år i Norge, mens vi i dag 
selger fem-seks i året. Det er riktignok 
til hele Skandinavia, men de aller fleste 
selges her i landet. 

tar litt tid å mestre den ordentlig. Men det 
handler om interesse, slår han fast.

FIKK IKKE LOV AV MAMMA
– Hvordan hadde du råd til å kjøpe en 
maskin til fem millioner i en alder av 23 
år, samtidig som du har to andre Menzier, 
ny traktor med henger og en beltedumper?

– Jeg har jo lån på den. Alle veit at jeg 
er glad i å jobbe og at jeg vil stå på for 
å få det til, så det gikk greit å få lån. Jeg 
var faktisk litt engstelig i starten. Det var 
derfor jeg ikke kjøpte den tidligere. For 
jeg hadde jo egentlig lyst til å kjøpe den 
allerede i 2015, men da fikk jeg ikke lov 
av mamma, ler han.

– Før jeg kjøpte den i fjor hadde jeg hatt 
ganske mange jobber med den lille Menzi 
Mucken, og markedet var bra. Jeg er heldig 
å få være med på kraftmontasje, og jeg har 
et stort kontaktnett rundt omkring, så jeg 
føler meg ganske trygg på at det blir jobber 
nok. Det minsker kanskje noe fremover nå, 
men det er stadig folk som ringer og spør 
om jobber, så det skal nok gå fint likevel. 
Og er det mer tradisjonelle gravejobber, så 
har jeg tilgang på vanlig gravemaskin hos 
onkelen min. Men det er altså i bratta jeg 
liker meg, så jeg satser på mest mulig jobb 
der, avslutter han og klatrer videre oppover 
det bratte henget med drømmemaskinen. 

LUFTVEIEN: Den ene 
maskinen hans, en 
Menzi Muck A20, er 
spesialbygd for å 
kunne fraktes med 
helikopter, og kan 
deles opp i tre deler. 
(Privat foto).

GLAD GJENG: Fra venstre: Lars Even Stølen (innleid), Borgar Rygg , Rune Gjerde (lærling) og Bjarte Røyseth (OKAB – han følger opp lærling Rune Gjerde).
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Julaften kom tidlig til 
Saggrenda i år. Her feirer 
elever og lærere på 
Kongsberg videregående 
skole overlevering av en 
flunke ny lassbærer, en 
«nesten ny» hogstmaskin 
og simulatorer til begge 
to. Til odel og eie, hilsen 
fylkeskommunen og 
skogsnæringen. 

Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

KONGSBERG: – Det betyr at elevene får 
en undervisning som er helt up to date, og 
er veldig godt forberedt når de går ut som 
lærlinger. Nå er vi rustet for morgendagens 
skogbruk. Fra og med i dag blir det en ny 
æra her på Saggrenda. 

Det sier koordinator Halvor Garås på 
skogbruksutdanningen på Kongsberg vide-
regående skole, avdeling Saggrenda. 

TO NYE MASKINER
Adventen var bare halvannen uke gammel 
da skolen inviterte til festdag ute på skole-
plassen, for å feire den viktige tilveksten til 
utstyrsparken på skolen. 

 ■ En ny Ponsse Buffalo lassbærer. 
 ■ En Komatsu 911 hogstmaskin, 2016-
modell med 6500 timer på telleren. 

Maskinene ble levert kort tid i forveien, 
etter innkjøp på senhøsten. Regningen var 
på totalt 5,5 millioner kroner. Buskerud 

Fikk nye skolemaskinerFikk nye skolemaskiner

til fem og en halv milliontil fem og en halv million

JUBEL: Elever og lærere jubler på skogs-
utdanningen på Kongsberg videregående 

skole, avdeling Saggrenda. Årsaken ser du 
bak dem. (Alle foto: Jørn Søderholm) 
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fylkeskommune sto for størsteparten, med en ekstraordinær 
bevilgning på fem millioner kroner. Resten av finansieringen er 
et spleiselag med tilskudd fra Viken Skog og lavest mulige priser 
fra leverandørene.

– Fem og en halv million er mye penger. Men det trengs om 
du skal være med på utdanning av de som skal jobbe i skogen 
framover, sier avdelingsleder Terje Grimsgård. 

«GUL» OG «RØD» SIMULATOR
I tillegg til de to maskinene har skolen fått en fullverdig simulator 
til hver av dem. Her kan elevene øve og forberede seg før de slipper 
til i maskiner ute i felt. 

Elevene har tilgang på simulatorene både i undervisningen 
og på kveldstid. Noen velger heller å kjøre simulator på fritiden 
fremfor å sitte og spille. 

– De blir knallgode! Etter 50-75 timer på simulator er de veldig 
godt forberedt, sier Halvor Garås. 

Både maskiner og simulatorer er innkjøpt til skolens odel og eie, 
og disponeres fullt ut etter skolens behov i undervisning. 

Organisasjonssjef Olav Bjella i Viken Skog fokuserte på Saggren-
das viktige posisjon midt idet store, nye fylket Viken. På Saggrenda 
finnes det eneste utdanningstilbudet i skogfaget i hele regionen. 

– Når vi skal hogge og kjøre ut 50 000 kubikk tømmer hver uke 
året rundt, så må vi ha flinke folk og det beste utstyret, sa Bjella. 

Han ønsket de 12 elevene som skal dele på drøyt 300 prak-
sistimer lykke til med en utdannelse som nå er nærmere den 
virkeligheten de vil møte som lærlinger hos entreprenørene.

SPARER PENGER
Det siste sa også Bjørn Lauritzen i MEF seg godt fornøyd med, 
på vegne av entreprenørene. 

– Som erfaren hogger har du i gjennomsnitt 48 sekunder til 
rådighet per tre du feller. Da gjelder det å ha teknikken i fingrene, 
sa Lauritzen. 

Hver lærling koster entreprenøren mellom 500.000 og 750.000 
kroner i løpet av læretiden, fordi lærlingen ikke arbeider like 
fort som erfarne førere. Nå har Saggrenda og flere andre skoler 
fått simulatorer avstemt med moderne hjulgående utstyr inn i 
undervisningen. Dette håper entreprenørene skal redusere tapet.

– Lærlinger vil alltid koste entreprenørene noe i tapt inntje-
ning. Men vi har alle et ansvar for å bidra til ny rekruttering i 
en fremtidsrettet næring som arbeider på ren provisjon, sa han. 

Lauritzen fokuserte ba også skolen fokusere på det viktige 
samarbeidet i driftslaget. 

– En god hogstmaskin-fører vet hvordan han legger tømmeret 
slik at sjåføren på lastbæreren lett får tak i riktig sortiment. Det 
sparer utrolig mye verdifull arbeidstid for arbeidsgiveren, sier 
Bjørn Lauritzen i MEF avdeling skog. 

ÅPNING: Rektor Hanne 
Hagby «klipper» snora for 
en ny æra på den eneste 
skogsutdanningen i det 
store, nye fylket Viken. 

 GLAD: Bjørn Lauritzen i MEF avdeling Skog ba skolen fokusere på det 
viktige samarbeidet mellom hogst- og lassbærerfører.

STOLT: Rektor Hanne Hagby og avdelingsleder Terje Grimsgård inviterte 
til åpningsfest på skoleplassen. 

NY: Lassbærer har de hatt før. Nå har Saggrenda for første gang også en 
hogstmaskin. – En ny æra her på skolen, sier koordinator Halvor Garås 
(t.h.). Her sammen med lærer Ola Rudi. 

SIMULATOR: Elevene har også fått to nye simulatorer, til bruk i un-
dervisning og fritid. Her får Bjørn Lauritzen fra MEF en innføring av 
vg2-elev Sigbjørn Flatin fra Sigdal. 
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2019 ble et hyggelig år for Fredheim 
Maskin AS. Først ble de Årets 
Forhandler for Keestrack. Deretter 
beste Sandvik-forhandler. Her har de 
akkurat fått sitt tredje Gaselle-diplom. 
Året avsluttet med all time high. Og nå i 
2020 er det jubileum. 

Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

SPYDEBERG: Brødrene Fredheim og de ansatte i Fredheim Maskin 
gikk inn juleinnspurten med et smil om munnen, vel vitende om at 
2019 ble en suksess. Knuse- og sikteverkforhandlere i Spydeberg 
har mange gode år bak seg, med 2019 til å toppe det hele. Sjekk 
denne «medaljerekka»: 

 ■ Keestrack – Dealer of the year 2017 og 2018 – tiltdelt i mars
 ■ Sandvik Mobiles – Best performing dealer – tildelt i november
 ■ DN – Gaselle – tildelt i desember

– Det er veldig stas når vår innsats gir resultater og det resulterer 
i en pris fra Sandvik Mobiles. Man blir litt ydmyk når lille vi fra 
lille Norge får slik pris. Spesielt med tanke på at Sandvik selger 
over hele verden, sier Per Olav Fredheim.

ARBEID I ALLE LEDD
Han understreker at det er en laginnsats fra samtlige ansatte. 

– Fredheim Maskin som team har jobbet hardt for å bygge opp alle 
ledd. Delelager, service, support, maskinutleie og ikke minst maskin-

salg. Alle disse leddene 
er for oss like viktige. Det 
ligger mye hardt arbeid 
bak og store investe-
ringer i vår satsning på 
Sandvik, sier han. 

I desember fikk 
Fredheim Maskin AS 
Gaselle-utmerkelse fra 
DN. Denne er basert 
på 2018-regnskapet, 
der det ble omsatt 415 
millioner kroner. Et av 
Gaselle-kriteriene er at 
selskapet skal ha doblet 
omsetningen de siste 

fire årene. Det er tredje 
gang Fredheim Maskin 

AS blir Gaselle-kåret, og det må jobbes hardere for hver gang. 
2019-regnskapet peker klart i retning av et nytt all time high 

for selskapet i Spydeberg. 

15 ÅRS JUBILEUM I 2020
Nå i 2020 er et aldri så lite jubileum. Utpå nyåret 2020 passerte 
selskapet nemlig datoen der det var 15 år siden stiftelsen. 

– Det har vært stor utvikling og sterk vekst i løpet av disse årene. 
Målet har hele tiden vært å knytte til oss gode fabrikat, dyktige 
medarbeidere og en solid kundemasse. Vi har gjort store interne 

FORHANDLERPRIS: Fredheim Maskin har 
fått forhandlerpris hos begge sine merker, 
Keestrack og Sandvik Mobile Crushers. 

Trippel suksess for  Fredheim

Sikker lagring og transport
924 19 800 | veratank.no

Diesel 2–15m3

AdBlue i  
oppvarmet rom

på ett sted
Alt

©
investeringer i et stigende marked. Det har gitt oss muligheten til 
å skape en bedrift med økonomisk solid fundament og god vekst 
disse årene, sier Fredheim. 

– Hvilken av de tre utmerkelsene i 2019 rager høyest i dine øyne? 
– Leverandør-utmerkelser henger alltid høyt. Men Gaselle er jo 

et tegn på at butikken går i riktig retning…
– Hva vet du om 2020? 
– Vi vil jobbe etter samme oppskrift: Fortsatt satsing på deler, 

service, support, utleie, salg og videreutvikling av modeller. Vi tror 
og håper at 2020 også vil gi oss vekst, sier Per Olav Fredheim. 

STOLT: Per Olav 
Fredheim
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SMP Parts AB

Sikkerhet
Kvalitet 
Service

Vil du oppnå resultater på en 
effektiv og sikker måte?

Velkommen til en verden av muligheter!

smpparts.com

SMP Parts utstyrer maskinen din med høykvalitetsprodukter 
som Tiltrotatorer, sikkerhetsfestet HardLock®, andre
hydrauliske og mekaniske hurtigkoblinger og vårt 

helautomatiske hurtigkoblingssystem f.o.c.

I snart 40 år har vi designet, utviklet og produsert utstyr 
for gravemaskiner og det er derfor vi i dag er uslåelige

både når det gjelder kvalitet og sikkerhet.

Produktene våre er utviklet med stort fokus på fleksibilitet
og sikkerhet i låser og grep, slik at du raskt kan veksle 
mellom forskellige arbeidsoppgaver og verktøy. Dette 

sparer tid, øker effektiviteten og sikrer at du og dine 
ansatte ikke blir utsatt for unødvendige risikoer rundt

maskinen.

Vi vet at våre produkter er navet i din virksomhet, så vi
tilbyr deg en komplett løsning av både produkter 

og service.

ER DU LEI AV DIN ILLELUKTENDE  
OG HØYLYTTE DIESELVARMER?
  NÅ FINNES DET ET ALTERNATIV!

Finn din nærmeste forhandler:
www.rexnordic.com

tel. 4000 66 16

AIRREX AH-200/300/800
Nesten luktfri og stillegående dieseldrevet 
infrarød varmer med 100 % effektivitet 

- Ikke behov for eksosrør 
- Biodiesel eller diesel
- Ingen vifte  
- Flyttbar, ingen montering
- Termostatstyrt (0-40ºc) 
- Stillegående, bare 48dB  
- Ingen glovarme flater 
- Modeller på 13, 15 og 22 kW
 
EKSEMPEL PÅ FORBRUK 
Isolert industrihall, kubikk: 500 m³ 
Utetemperatur: -0 ºC, inne: +15 ºC, 
Forbruk pr. dag: ca. 2,5 L

3 ÅRS GARANTI           SERVICE I HELE NORGE

Vi ser etter nye
FORHANDLERE !

Fra høsten 2020 blir Vg2 Anleggsgartner en del av 
studietilbudet ved Stend videregående skole i Bergen. 
Tekst: Runar F. Daler – rd@mef.no

Anleggsgartnerlinja 
flyttes til Bergen

– Dette er en viktig milepæl for rekrutterin-
gen til en bransje i vekst, sier en engasjert 
daglig leder for Opplæringskontoret for 
anleggs- og bergfagene (OKAB) i Hordaland 
og Nord-Rogaland, Geir Boge.

– OKAB er strålende fornøyd med 
samarbeidet i anleggsgartnerbransjen og 
aktørenes tålmodige innsats for å fremme 
behovet for lærlinger i anleggsgartnerfa-
get. Med dette tiltaket får ungdommer i 
nye Vestland fylkeskommune muligheten 

til å velge dette varierte og skapende faget 
også i Bergen, forsetter han. 

URBANT FAG
Studietilbudet flyttes dermed fra Voss vide-
regående skole, der det har vist seg å være 
utfordrende å få nok søkere til linjen. 

– Flyttingen av studietilbudet fra Voss 
til Bergen er naturlig med tanke på hvor 
anleggsgartnerbedriftene rekrutterer fra. 
Dette er jo et urbant fag, og hovedtyng-

den av bedriftene befinner seg i Bergen 
og omegn, forklarer Boge. 

HOVEDLØP FRA VG1 BYGG- OG  
ANLEGGSTEKNIKK

Fra 2020 skjer det også en viktig endring når 
det gjelder utdanningsløpet for anleggsgart-
nere. Mens hovedløpet tidligere var å gå fra 
Vg1 Naturbruk og videre til Vg2 Anleggs-

gartner, endres dette nå slik at hovedløpet 
blir å gå fra Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 
til Vg2 Anleggsgartner i stedet.

– Dette er noe bransjen har jobbet for 
lenge. Det vil fremdeles være mulig å gå 
et såkalt kryssløp fra Vg1 Naturbruk til 

Vg2 Anleggsgartner, men hovedvekten av 
elevene vil heretter komme fra Vg1 Bygg- 
og anleggsteknikk, sier Boge. 

– Dette er et svært positivt tiltak, som 
vil sikre et bredere rekrutteringsfelt til 
anleggsgartnerfaget, slår han fast. 

TIL BERGEN: Denne gjengen fra Vg1 Natur-
bruk får nå muligheten til å fullføre utdan-
ningen på Stend Vgs. i Bergen. Endringer i 
utdanningsløpet gjør også at hovedvekten 
av elevene på Vg2 Anleggsgartner heretter 
vil komme fra Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. 
(Foto: Geir Boge, OKAB). 

FORNØYD:  
Geir Boge, daglig 

leder for OKAB 
i Hordaland/

Nord-Rogaland.
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Mye penger ut, ingen penger inn. Entreprenører har måttet forskuttere store 
beløp i merverdiavgift. Også i saker med tvister og stor usikkerhet rundt oppgjør 
fra offentlige oppdragsgivere. Nå undersøker Finansdepartementet et unntak fra 
MVA-plikten for slike saker. 

Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

«Skattedirektoratet bes om å utarbeide 
forslag til ordning som midlertidig suspen-
derer betalingsplikten for merverdiavgift, på 
omtvistede og ikke-betalte vederlagskrav.»

Det står i en skriftlig bestilling fra Finans-
minister Siv Jensen til Skattedirektoratet. 
Det høres vanskelig ut, sa du? 

Vel, dette er gode nyheter. Det kan 
være et viktig skritt på veien mot å løse et 
problem som har satt mange entreprenørers 
likviditet på store prøver. For noen så store 
at de har brukket ryggen på det. 

MVA PÅ OMTVISTEDE KRAV
Det handler om merverdiavgift på 
omtvistede krav overfor oppdragsgivere. 

Spesielt offentlige oppdragsgivere, 
der uenigheter tvister har dratt i dratt 
sluttoppgjøret ut i langdrag. Selv om 
oppdragsgiver har nektet å betale slutt-
fakturaen på grunn av mer eller mindre 
velbegrunnede innvendinger, så må 
entreprenøren betale merverdiavgift på 
fakturert beløp. 

Årevis med behandling gjennom alle 
rettsvesenets nivåer? Ingen problem for 
byggherren som nekter, stort problem 
for entreprenøren som har måttet betale 
millioner i MVA uten å få inn en krone 
på jobben. 

UTSATT BETALING AV MVA
Det blir fort mye penger. Utfordringer rundt 
dette har vi sett i flere reportasjer i Anlegg-
maskinen de siste par årene. 

Nå kan det gå mot en løsning på det proble-
met. Finansdepartementet har nemlig bedt 
Skattedirektoratet lage en ordning som gjør 

det mulig å utsette betalingen av Merverdiav-
giften i omtvistede saker som dette. 

Eller nærmere bestemt bedt Skattedirek-
toratet lage et forslag til en ordning, som 
siden kan behandles på politisk nivå. 

– Entreprenørbransjen har erfart at det 
særlig er ved større oppdrag for offentlige 
oppdragsgivere at tvistebeløpene blir høye. 
Det tar ofte lang tid før disse tvistene avkla-
res, skriver Finansdepartementet i brevet 
til Skattedirektoratet. 

Her pekes det på at kontrakter på omfat-
tende grunnarbeider har en spesielt høy 
risiko for tvister. Det kan være stor usik-
kerhet knyttet til hvordan grunnforholdene 
faktisk er. 

–  Da er det vanskelig å vurdere hvor 
omfattende arbeider som er nødvendige, før 
arbeidene faktisk utføres. Dette er egnet til å 
skape uenighet mellom partene om hva som 
må anses som arbeider som berettiger til 
tilleggsvederlag, sier departementet i brevet. 

BEDT OM VURDERING
Her ber Finansdepartementet også Skat-
tedirektoratet vurdere om en eventu-
ell ordning med utsatt betalingsplikt på 
merverdiavgift kun skal gjelde bestemte 
bransjer eller leveranser av en viss art eller 
størrelse. 

Skattedirektoratet har også fått beskjed 
av sjefen om å vurdere flere andre sider: 

 ■ Hvem er byggherre/oppdragsgiver.
 ■ Visse former for interessefellesskap som 

tilsier at betalingsplikten ikke skal kunne 
utsettes.

 ■ Anslå MVA-beløp ordningen skal gjelde for. 

 ■ Anslå hvor lang tid MVA-betalingen 
skal kunne utsettes. 

 ■ Hvordan kan MVA-utsettelsen utformes 
innenfor dagens MVA-system

 ■ Vilkår for når betalingsplikten gjen 
inntrer, inkludert spørsmålet om renter. 

 ■ Konsekvenser av utsatt betaling for 
partene, inkludert bokføring og doku-
mentasjon av krav. 

 ■ Hvordan skal utsatt MVA-betalingsplikt 
innberettes til Skatteetaten. 

Til slutt ber Finansdepartementet også 
Skattedirektoratet vurdere fordeler og 
ulemper ved ordningene som foreslås. 

Skattedirektoratet har fått frist til 15. 
februar med å levere forslaget. 

ØKONOMISKE VANSKER
MEF-direktør Julie M. Brodtkorb er godt 
fornøyd med initiativet fra Finansdepar-
tementet. 

– Det er en veldig god nyhet. Jeg er glad 
for at finansministeren har tatt innspillene 
fra en samlet anleggsbransje på alvor. Jeg 
har selv møtt flere entreprenører som har 
fått store økonomiske vansker på grunn av 
slike momskrav, sier Brodtkorb til Anleggs-
maskinen. 

At utredningen skal være klar i februar 
tolker hun som at regjeringen tar resultatet 
med seg på marskonferansen. 

– Oppløpet i denne maratonen vil derfor 
stå før regjeringens marskonferanse for 
statsbudsjett 2021, sier hun. 

Brodtkorb forventer at entreprenører 
uavhengig av størrelse nå får en rettssik-
kerhet de har manglet. Selskaper i en tvist 

har måttet betale millionregning til staten 
i merverdiavgift, før de har fått betalt for 
en jobb. 

– Vår sektor er den eneste med hoppe-
plikt. Derfor er dette en sak som kun gjelder 
vår bransje, sier Julie M. Brodtkorb.

STORTINGET
Saken ble også tatt opp i Stortinget litt før jul. 
I midten av desember svarte Finansminister 
Siv Jensen på et skriftlig spørsmål fra stor-
tingsrepresentant Vetle Wang Soleim (H). 

– Hvordan kan regelverket for betaling av 
merverdiavgift på omtvistede krav i tilde-
lingskontrakter endres, slik at entrepre-
nørene ikke må ta for stor belastning for 
betaling av merverdiavgift på omtvistede 
krav? Samtidig må man unngå bevisst 
forskyvning av betaling av merverdiavgift, 
skriver Soleim i spørsmålet. 

Her viser han til at dette i mange tilfeller 

kan utgjøre en stor likviditetsbelastning. 
Vetle Want Soleim kommer fra Møre og 

Romdsal, og sitter blant annet i Finansko-
miteen på Stortinget. 

I svaret henviser Jensen blant annet 
oppdraget hennes departement nå har gitt 
Skattedirektoratet. 

TUNGT
– Jeg ser at merverdiavgiftssystemet kan 
påføre merverdiavgiftspliktige leverandører 
vesentlig likviditetsbelastning. Regjerin-
gen vil derfor vurdere om det bør fremmes 
forslag om regler som åpner for at beta-
lingsplikten for merverdiavgift kan suspen-
deres dersom kravet er omtvistet, skriver 
Jensen i svaret til Soleim. 

Jensen erkjenner at det er tungt for entre-
prenører å betale store summer merverdiav-
gift til staten på fakturabeløp motparten 
bestrider og ikke betaler.

– Er det snakk om for eksempel et veipro-
sjekt eller et bygg kan den økonomiske belast-
ningen knekke bedriften økonomisk, sier Siv 
Jensen via statssekretær Atle Simonsen.

Vetle Wang Soleim sier seg foreløpig 
fornøyd med svaret fra Siv Jensen. 

– Det arbeidet som nå settes i gang er 
viktig for hele bransjen. Så lenge staten 
uansett får det den skal til slutt, må vi nå 
lete etter muligheter for å gjøre dette mer 
fleksibelt for entreprenørene, sier han. 

Soleim mener det trengs bedre balanse 
mellom offentlige oppdragsgivere og private 
entreprenører. 

BEDRE: Finansminister Siv Jensen har bestilte før regjeringsendringen en endring i MVA-reglene. Den vil gjøre det mulig å utsette betaling på MVA 
der man ligger i tvist med motparten om kravet.

     Finans-Jensen ber 
om utsatt MVA-betaling

Eks-

Denne saken ble laget før Frp gikk 
ut av Regjeringen. Statsministeren 
har bekreftet at prosessen går sin 
gang. Se side 22-23.
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Tradisjonen tro ble utdanningsmessa «Vi bygger Norge» arrangert på 
Greåker vgs. i januar. Nesten 300 Vg1-elever fra bygg- og anleggslinjene ved syv 
ulike skoler i (tidligere) Østfold, fikk et praktisk innblikk i de ulike studieretningene 
de kan velge neste år.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Frister  
anleggsbransjen?

Mange blir positivt overrasket når vi 
forteller at så godt som alle får læreplass 
i anleggsfagene, sier Geir-Inge Mosling 
og Rune Lia fra Opplæringskontoret for 
anleggs- og bergfagene (OKAB).

– I år forsøker vi også å fremme et nytt 
fag, nemlig brønn- og borefaget. Det ble 
opprettet som lærefag i fjor sommer, men 
er fremdeles ukjent for mange, fortsetter 
OKAB-gutta, som også i år stilte med en 
maskinførersimulator, som elevene kunne 
prøve. Mange lot seg ikke be to ganger, for å 
kjøre gravemaskin – selv om det bare er en 
simulator – det er noe mange liker.

ENDRET VALGET
Selv om mange allerede har tatt valget for 
studieretning til høsten når vi skriver januar, 
kan «Vi bygger Norge»-messa være utslags-

givende for enkelte. Vegard Sørli (18), som 
går Vg2 Anleggsteknikk på Kalnes vgs., og 
som er med denne dagen for å bistå OKAB 
på standen og med simulatoren, er et godt 
eksempel på det.

– Det sto egentlig mellom tømrer og 
rørlegger for meg på denne tiden i fjor. En 
viktig del av grunnen til at jeg endret til 
anleggsteknikk var nettopp denne dagen i 
januar for ett år siden, forteller han.

– Jeg tok den endelige avgjørelsen om å 
bli maskinfører i slutten av februar i fjor. I 
høst har jeg vært fire uker på utplassering 
hos Park & Anlegg, og til våren skal jeg 

GØY: Sander Jensen (16) går Vg1 bygg 
og anleggsteknikk på Borgs vgs.. Han 
har planer om å bli tømrer, men det var 
ingen tvil om at simulatoren falt i smak. 
OKABs Geir-Inge Mosling hjelper til.

GODT SAMARBEID: Geir-Inge Mosling fra OKAB og Julie Norsted Klev fra Viken fylkeskommune.

Dette er fjerde året på rad at denne mini-
messa arrangeres. Elevene får se og høre 
om hele bredden av fagene som tilbys, og 
både opplæringskontorer, bedrifter, lærlin-
ger og lærere er på plass. Nytt av året er 
at også niendeklassinger fra distriktet er 
invitert til en egen åpen dag. Målet med 
begge dagene er at elevene skal ha et større 

grunnlag når de de skal ta det viktige veival-
get for fremtiden.

– Det er kjempefint at elevene kan 
komme hit for å se, lære og stille spørsmål 
om de ulike fagene, sier Julie Norsted Klev, 
forholdsvis nyansatt rådgiver i fagopplæring 
i Viken fylkeskommune.

– Det er et flott tilbud for elevene, og 

det er et meget godt samarbeid mellom 
opplæringskontorene og skolene sier hun.

POPULÆR SIMULATOR
– De fleste som kommer innom her er nok 
mest interessert i å bli tømrere, betongar-
beidere, rørleggere eller elektrikere, men 
noen er også interesserte i anleggsbransjen. GASELLE BEDRIFT 4 ÅR PÅ RAD

56 14 80 00

Nytt utstyr til bruktpriser!

Gasellene
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Fredheim Maskin AS
Myrerveien 1 - 1820 Spydeberg
Tlf: 69 80 88 30 
www.fredheim-maskin.no

  Sikteverk
- Sikteareal:  4 200 x 1 500 mm

- Siktens lengde:  4 700 mm

- Kapasitet:  Opptil 450 t/t

- Mater:  7m³

- Garanti:  3 år /  3 000 t

- Vekt:  27 tonn

Keestrack:

www.steelwrist.com

STE
EL CASTED

STEELWRIST

FRONT PIN LOCK

STEELWRIST   

COMMITMENT TO 
EFFICIENCY
Tiltrotatorer for gravemaskiner fra 2 til 33 tonn.  
Lav byggehøyde, høy tiltvinkel og enestående 
styrke-/vektforhold takket være våre  
helstøpte hovedkomponenter.

være der fem nye uker. Til høsten igjen 
håper jeg å få lærlingeplass der, sier han 
entusiastisk. 

ANLEGGSBRANSJEN FRISTER
Også Mohamad Osman (28), som kom til 
Norge for bare drøyt tre år siden, lar seg 
friste av anleggsbransjen. Han går på Vg1 
Bygg- og anleggsteknikk på Greåker vgs., 
men har ikke bestemt for veien videre.

– Jeg hadde egentlig tenkt å bli rørlegger, 
men jeg har nå begynt å vurdere anleggs-
bransjen i stedet. Maskinfører frister litt, 
sier han til Anleggsmaskinen, før han spør 
OKABs Rune Lia:

– Er det lett å få jobb, eller?
– Ja, jeg vil si det. Alle får jo læreplass i 

hvert fall, svarer Lia.
– Hva med førerkort på maskinene, da?
– Du får maskinførerbevis på både 

gravemaskin, dumper og hjullaster på 
Vg2 Anleggsteknikk, svarer Lia, og Osman 
nikker fornøyd. 

KAN VELGE HELT FRAM TIL SOMMEREN
Tommy Jenssen, lærer ved Greåker vgs., 
bekrefter at også han kjenner til flere tilsva-
rende tilfeller hvor «Vi bygger Norge»-
messa har vært utslagsgivende for studi-
evalget for flere elever. 

– Ja, det er ingen tvil om at dette tilbudet 
er verdifullt, og at det kan hjelpe dem når 

de skal ta dette viktige valget. De kan jo 
bytte helt fram mot sommeren. Bransjen 
er for øvrig helt suveren til å stille opp her. 
Det skal de virkelig ha skryt for, sier han og 
nikker bort mot OKAB-standen.

– Mange tror kanskje de har tatt det 
endelige valget, men det hender likevel at 

de endrer seg. I fjor var det en på besøk 
her som opprinnelig hadde bestemt seg 
for noe annet, men som prøvde seg på litt 
stillasbygging på standen til Fosby AS, som 
for øvrig også er her i år. Han syntes det var 
så gøy at han byttet til stillasbyggerfaget, 
og han er faktisk lærling hos Fosby nå. 

OMBESTEMTE SEG: Vegard Sørli 
(18), som går Vg2 Anleggsteknikk 
på Kalnes vgs., skulle egentlig bli 
tømrer eller rørlegger, men etter 
å ha vært på denne messa i fjor, 
bestemte han seg for å gå anleggs-
teknikk for å bli maskinfører. 

I TENKEBOKSEN: Mohamad Osman (t.h.), som går Vg1 Bygg- og anleggsteknikk på Greåker 
vgs., hadde egentlig tenkt å bli rørlegger, men anleggsbransjen frister. OKABs Rune Lia svarer 
velvillig på Osmans spørsmål.

GJENGANGER: Fosby AS er på plass på messa 
for andre året på rad. Her representert ved 
anleggsleder Hans Kristian Holmen.
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På VA Tour Norge reiser ledende VA-leverandører rundt i landet for å gjøre 
det enklere og mer behagelig for kundene å treff e dem. Det blir dessuten 
anledning til å se de tyngre og mer omfangsrike produktene samt å 
diskutere det siste innen produktnyheter, utvikling og teknologi.

På Touren kan man også delta kostnadsfritt på aktuelle seminarer med 
interessante casestudier. Jobber du i kommunen eller er entreprenør, 
konsulent eller grossist, må du ikke gå glipp av  
VA Tour Norge 2020.

Velkommen til hele Norges VA-messe

5 MARS  
KRISTIANSAND

10 MARS  
BERGEN

12 MARS  
OSLO

17 MARS 
TRONDHEIM

19 MARS  
HAMAR

Arrangeres av:Bekreftede seminarpunkter av:

Du finner mer informasjon på www.vatour.no og www.vavvs.no

Registrer ditt besøk i dag på www.vatour.no

Norges ledende VA-produsenter kommer til et sted nær deg i mars 

Repstad selger 
Arnstein Repstad selger seg ned i entreprenørselskapet 
Repstad Anlegg AS. Lars Gunnar Andersen overtar 
som majoritetseier. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

SØGNE: Arnstein Repstad selger det meste 
av entreprenørselskapet Repstad Anlegg AS. 
Lars Gunnar Andersen fra Holum overtar 
ca 2/3 av selskapet. 

Det opplyste Arnstein Repstad til de 
ansatte i Repstad Anlegg på et allmøte 
før jul. 

ER MED VIDERE
Han beholder en andel på snaut 1/3 av 
selskapet. 

– Jeg skal være med fremover. Jeg 
kommer ikke til å holde henda borte fra 
rattet. Om jeg styrer for mye, regner jeg 
med å få klare beskjeder. Jeg setter meg 
ikke i baksetet før jeg selv finner det riktig, 
sa Repstad på allmøtet. 

 Detaljer og endelige forhold rundt 
samarbeide, ledelse og fremtidig utvik-
ling skal Repstad og Andersen sammen 
ferdigstille i løpet av vinteren og våren 
2020.

Lars Gunnar Andersen kjøper Repstad 
Anlegg gjennom sitt selskap LGA Holding 
AS. Han er utdannet sivilingeniør fra 
NTH, og har 12 års ledererfaring fra 
anlegg i AF-gruppen. 

BYGGET OPP ALT I BYGG
Etter AF-tiden har han blant annet startet 

og ledet entreprenørselskapet Alt i Bygg 
og Anlegg AS, med base i Mandal. Det 
utviklet seg i positiv retning, og ble etter 
hvert solgt til NRC Group. Lars Gunnar 
Andersen fulgte selv med på det lasset, og 
ble raskt direktør for den norske anleggs-
divisjonen i selskapet. 

Repstad Anlegg AS sin historie starter i 
1950, med Jostein Repstad og en traktor. 
I 1975 kom eldstesønnen Arnstein inn 
i selskapet, og yngstesønn Svein i 1980.  
 
FIKK SLUTTOPPGJØR
Nylig fikk Repstad Anlegg AS en endelig 
seier over fylkeskommunen og Statens 
vegvesen, i form av en dom om sluttopp-
gjør for en stor jobb selskapet gjorde på et 
veiprosjekt i Vågsbygd. Her ble byggher-
ren dømt til å betale entreprenørselskapet 
over 110 millioner kroner. Saken har vært 
i rettssystemet i flere år. Uteblitt sluttopp-
gjør for den store jobben var en betydelig 
økonomisk utfordring for selskapet. 

Arnstein Repstad rettet i allmøtet en 
stor takk til daglig leder Mona Morten-
sen som har ledet selskapets kamp mot 
byggherren. Samtidig rettet han en stor 
takk til alle ansatte som har vært lojale. 

– Alle har stått skulder til skulder. Stor 
takk for lojaliteten som er vist, og stor takk 

for at ingen har hoppet av skuta. Det har 
betydd utrolig mye, sa Repstad. 

Mona Mortensen har lenge varslet at 
hun slutter i selskapet når Vågsbygdsa-
ken er ferdig. Nå velger altså hovedeier 
Arnstein Repstad å selge majoriteten av 
selskapet. 

Arnstein Repstad er styreleder i MEF, som 
eier og er utgiver av Anleggsmaskinen. 

ENTREPRENØR: Arnstein Repstad selger seg 
ned i selskapet faren startet. Repstad er styre-
leder i MEF.

TRADISJON: Repstad Anlegg AS  
starter sin historie i 1950.  

Her er selskapet i arbeid ved  
Varoddbrua i Kristiansand.  

(Foto: Jørn Søderholm) 

Sted: Søgne
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Hallingtreffs hedespris 
til Peer-Christian Nordby
Peer-Christian Nordby ble tildelt Hallingtreffs hederspris. Han 
er markedssjef i Olimb-konsernet og har hatt en sentral rolle i 
MEFs VA-arbeid gjennom flere tiår. 

GEILO: Peer-Christian Nordby er en nestor 
i norsk vann- og VA-bransje. Derom hersker 
ingen tvil. Det ble bekreftet da 300 deltakere 
på årets Hallingtreff reiste seg til stående 
applaus. Minuttet før hadde Nordby blitt 
tildelt Hallingtreffs hederspris 2020. 

Prisvinneren selv ble nærmest stum av 
overraskelse, men det er ingen tvil om 
at alle som vet hva Nordby har utrettet 
gjennom 35 år i bransjen anser ham som 
en meget verdig vinner av prisen. 

Hedersprisen tildeles en person eller 
organisasjon som har vært eller er en ildsjel 
i VA-faget. Det var som vanlig daglig leder 
i Hallingplast AS, Steinar Tragethon som 
sto for prisutdelingen på vegne av organi-
sasjonskomiteen for Hallingtreff. Den har 
tidligere blitt tildelt kommunalt ansatte, 
VA-konsulenter, en journalist. I fjor ble den 
tildelt avtroppende direktør Toril Hofsha-
gen i Norsk Vann. 

Hedret åtte 
veteraner
Det ble ekstra stas i julelunsjen hos 
Repstad Anlegg AS i år. Åtte erfarne 
medarbeidere ble hedret på én gang for 
31-40 års ansettelse. Fikk Norges Vel 

medalje og MEFs fortjenestemedalje i gull.

Ordfører Astrid Hilde stod for det ærefulle oppdraget med 
å dele ut Norges Vels medalje.  

– Det sier mye om dere som arbeidstakere, men det sier 
også mye om Repstad Anlegg som arbeidsgiver. Dette betyr 
at bedriften er et godt sted og jobbe og at de har trofaste 
og lojale arbeidstakere. Et kvalitetsstempel å strebe etter 
for enhver bedrift. Repstad Anlegg har et godt ry i bygda 
og i hele regionen, sa Hilde. 

Hilde fortalte videre at et å være så lenge hos samme 
arbeidsgiver hører i dagens samfunn til en sjeldenhet. 
Arnstein Repstad stod for utdelingen av MEF fortjenes-
temedalje. På samme møte orienterte han de ansatte om 
at han selger seg ned som eier (side 60). Repstad er også 
styreleder i MEF, som eier Anleggsmaskinen. 

DISSE FIKK MEDALJER FOR  
LANG OG TRO TJENESTE. 
Kåre Aasen. Ansatt i 1979.
Reidun Gustafson. Ansatt 1981 (pensjonist fra mai 2019).
Svein Repstad. Ansatt 1981. 
Per Nygård. Ansatt 1981. 
Terje Tønnesen. Ansatt 1986. 
Terje Eikås. Ansatt 1986. 
Helge Repstad. Ansatt 1987. 
Endre Myran. Ansatt 1988. 

Løvaas 
Maskin  
til topps i  
Miljøfyrtårn  
– igjen
Løvaas Maskin AS i Bergen 
hevder seg nok en gang i 
norgestoppen av bedrifter 
som prøver å sette mindre 
miljøavtrykk. Fikk Inspira-

sjonsprisen 2019. 

– Dette hadde vi ikke trodd! Utrolig 
kjekt å få denne anerkjennelse for vårt 
arbeid for å redusere vårt miljøavtrykk. 
Takk til alle ansatte, våre leverandører 
og oppdragsgiver som er med å jobbe 
sammen om dette.

Det sier daglig leder Eirik Løvaas. 
Han fikk overlevert Inspirasjonspri-
sen 2019 fra Stiftelsen Miljøfyrtårn 
ved daglig leder Ann-Kristin Ytreberg. 
Det er ikke første gangen sistnevnte 
besøker Løvaas Maskin AS. I 2018 på 
denne tiden var hun også innom, da 
for å dele ut prisen Årets Miljøfyrtårn. 
Nå har de altså fått en ny utmerkelse 
for sin miljøinnsats. 

HEDERSPRIS: Markeds-
sjef i Olimb-konsernet og 

tidligere leder i Rørinspek-
sjon Norge, Peer-Christian 
Nordby, (t.v) ble i år tildelt 

Hallingtreffs hederspris. 
Juryleder Steinar Tra-

gethon var full av lovord 
om prisvinneren under 

prisutdelingen. (Foto: Odd 
Borgestrand)

KORRIGERING
I forrige utgave skrev vi om Ergoappen.no, et nytt system Vassbakk & Stol AS 

tar i bruk for å forebygge muskel- og skjelettskader. Her sto det blant annet at 
det nye systemet "...er finansiert av moderselskapet Skanska – som først sa nei til 
prosjektet". Det er ikke riktig. Arbeidet er finansiert med tilskudd fra RVO-fondet: 

For to år siden leverte de inn en søknad til fondet for regionale verneombud for 
å få bevilget penger til å utvikle løsningen. De fikk da avslag da den nye løsningen 
ikke skulle konkurrere direkte med den allerede eksisterende Ergonomiportalen.  
Etter flere møter - justeringer i budsjett og endringer i prosjektbeskrivelse fikk de i 
fjor innvilget søknaden og prosjektet kunne igangsettes. Arbeidet med kartleggin-
gen kunne starte, etterfulgt av konvertering av funnene til brukervennlig innhold. 
Skanska – som eier Vassbakk & Stol AS – har også bidratt i finansieringen. Men 
har altså ikke sagt nei til prosjektet.

Vi beklager feilen. 
NSPIRASJON: Ann-Kristin Ytreberg i 
Miljøfyrtårn har igjen delt ut pris til Eirik 
Løvaas. (Foto: Løvaas Maskin AS) 

HEDER: Ordfører Astrid Hilde delte ut Norges Vels medalje. 
(Foto: Repstad) 
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– Tildelingen av totalkontrakt er en avgjø-
rende milepæl i arbeidet med å realisere 
det viktigste tiltaket for å skape vekst på 
tvers av kommunegrenser på Helgeland, sier 
Henrik Johansen, adm. direktør i Polarsir-
kelen Lufthavnutvikling, i en pressemelding 
fra selskapet.

PLANLAGT BYGGESTART 1. AUGUST
Ny lufthavn ved E12 like øst for Mo i Rana 
skal bygges med lang rullebane, veier og 
tilliggende infrastruktur, terminalbygg, 
driftsbygg og tekniske anlegg. To av de 
ledende entreprenørene i Norden har 
bidratt til at det ble en god konkurranse.

Planlagt byggestart er 1. august i år. 
Dette forutsetter at avtaler og beslutning 
om finansiering er på plass.

– Polarsirkelen lufthavnutvikling og 
Rana kommune er i en god dialog med 
Samferdselsdepartementet. Vi har tillit til 
at regjeringen bidrar til at en stortingspro-
posisjon behandles i tråd med våre felles 
ambisjoner om rask og effektiv framdrift, 
sier Johansen.

VEKSTMOTOR FOR REGIONEN
Ordfører Geir Waage i Rana er godt fornøyd 

med at det nå er klart hvem som skal bygge 
ny lufthavn.

– Rana kommune bidrar betydelig i spleise- 
laget og som tilrettelegger. En stor flyplass 
vil bli den vekstmotoren Helgeland trenger 
for å øke sysselsetting og folketall. Vi vet at 
den vil gi vår region en helt ny tilgjengelighet 
til resten av Norge og verden, sier Waage.

Styreleder Erik Wulfsberg i Polarsirkelen 
Lufthavnutvikling sier ny lufthavn vil gi 
bedre konkurransevilkår for næringslivet, 
ikke minst for grønn industri, sjømatnæring 
og reiseliv.

– Den vil gjøre vår region mer attraktiv 
for folk å flytte til, skape bolyst, øke inves-
teringene og tiltrekke flere nyetableringer, 
sier Wulfsberg.

PRIS INNENFOR RAMMEN I NTP
Totalkontrakten utgjør ca. 1,7 mrd. kroner 
(eks. mva.). I tillegg kommer byggherrekost-
nader og noe forberedende arbeider i terren-
get. Samlet utbyggingskostnad vil holde seg 
innenfor økonomisk ramme avsatt i Nasjonal 
transportplan, ifølge pressemeldingen.

– Vi har vært opptatt av å få fram et 
prosjekt som ivaretar alle krav til tekniske 
ytelser, sikkerhet og miljø, og til en lavest 

mulig pris. Det har vi lyktes godt med, sier 
Henrik Johansen.

NYBROTTSARBEID
Det er over 40 år siden sist det ble bygd 
en regional stamflyplass i Norge. Det har 
vært behov for å tenke nytt, inspirert av 
Nye Veiers metoder.

– Vi har vært så heldige å trekke veksler 
på kunnskap og erfaringer fra ledende 
personell i Nye Veier og Scandinavian 
Mountains Airport, som like før jul åpnet 
en flyplass med om lag samme dimensjoner 
og ytelser i Sälen i Sverige, sier Johansen.

– Polarsirkelen lufthavnutvikling har også 
fått på plass et prosjektteam som har gjort 
en strålende jobb og som blir med videre 
inn i utbyggingsfasen.

Konkurransen ble kunngjort 23. mai 
2019. Innen fristen 31. oktober 2019 hadde 
AF-Gruppen Norge og Peab Anlegg levert 
inn tilbud.

– Det har vært gode forhandlinger med 
tilbyderne og en grundig evalueringsprosess 
som har ført fram til en vinner av konkur-
ransen, avslutter Henrik Johansen.

Peab og Hæhre skal bygge 
ny flyplass i Mo i Rana
Styret i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS har innstilt på å tildele totalentreprisen 
for bygging av ny lufthavn i Mo i Rana til Peab Anlegg AS, med Hæhre Entreprenør 
AS som underleverandør. Kontraktsummen er ca. 1,7 mrd. kroner (eks. mva.).
Tekst og foto: Runar F. Daler -rd@mef.no

ENTUSIASTISK: Henrik Johansen, daglig leder 
i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU) 
presenterte det spennende prosjektet for 
forsamlingen i Oslo i mars 2019.

POTENSIAL: Forventingene og ambisjonene 
er store for den nye flyplassen. Går det som 
utbygger håper vil det se omtrent slik ut en 
vinterkveld. (Illustrasjon: Polarsirkelen Luft-
havnutvikling AS).

NAVN

VELKOMMEN: Tim Jørstad og blivende kollega 
Peter Eriksson. (Foto: Jørn Søderholm)

NY SERVICESJEF I BECK MASKIN
Anders Spornes begynte like før jul som ny servicesjef i Beck 
Maskin. Spornæs har solid erfaring med både verkstedrift 
og uteservice. Mest av alt i Volvo. 

Han startet som lærling hos Volvo Maskin høsten 2003. Etter 
læretiden ble førstegangstjenesten unnagjort. Han kom senere 
tilbake til Volvo Maskin i 2005 hvor han først jobbet to år på 
verkstedet. Deretter fulgte syv år som utemekaniker og ytterli-
gere seks år som serviceleder. Før han kom til Beck jobbet han 
om lastebilsjåfør for Wetlesen Anlegg i ca et år. 

NY VEGDIREKTØR

Ingrid Dahl Hovland (60) ble i 
statsråd sist oktober utnevnt til ny 
vegdirektør. Stillingen er et åremål 
på seks år. Hun kommer fra stillin-
gen som administrerende direktør 
i Nye Veier AS, der hun har vært 
siden selskapet ble opprettet i 
2015.

Ingrid Dahl Hovland er utdan-
net sivilingeniør fra Norges tekniske 
høgskole (NTH - dagens NTNU). 
Før hun tiltrådte i Nye Veier, var 
hun administrerende direktør i 
Spenncon AS. Hun har og vært 
ansatt i Selvaag Gruppen og i 
Veidekke. Fra 1985 til 1996 var hun 
prosjektansvarlig for utbyggingspro-
sjekter i Statens Vegvesen. 

FRA MASKINSTYRING  
TIL MASKIN
Morten Wernberg (45) tiltrådte 1. 
februar som salgssjef for Komatsu og 
Bomag i Hesselberg Maskin AS. 

Han kommer fra stilling som salgssjef 
i Maskinstyring AS, som blant annet 
leverer Makin3D maskinstyring. Han 
har også lang fartstid fra maskinstyring 
i Leica Geosystems. 

– Jeg har lenge ønsket å jobbe for en 
av de store maskinleverandørene. Dette 
var en sjanse man ikke kunne si nei til. 
Det er lett å takke ja når man får jobbe 
med kvalitetsprodukter med høy anse-
else, sier Morten Wernberg. 

Hesselberg Maskin AS bygger nytt 
hovedkontor på Lindeberg, nord for 
Oslo. Der skal det være åpning til 
sommeren. I februar åpner selskapet et 
nytt kontor i Trondheim, identisk med 
kontoret som ble åpnet i Stavanger i fjor. 

NY SJEF I NYE VEIER 
Anette Aane-
sland (52) blir 
ny administre-
rende direk-
tør i Nye Veier. 
Aanesland har 
vært i selskapet 
siden starten, 
og fungert som 
konstituert sjef 
siden 14. oktober 
etter at Ingrid 
Dahl Hovland ble 

vegdirektør. Aanesland har vært direktør 
for teknologi og utbyggingsstrategi siden 
oppstarten av Nye Veier i 2016. Hun er 
sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole, 
og har blant annet arbeidet som avdelings-
direktør i Statens vegvesen og teknisk sjef 
i Agder OPS Vegselskap.

FRA MASKINSTYRING TIL UTSTYR
Tim Jørstad (39) begynner i løpet av 
våren i jobb som key account manager 
hos Steelwrist Norge AS. Han kommer 
fra tilsvarende stilling i Norsecraft Geo, 
der han i fem år har solgt hovedsakelig 
maskinstyring. 

– Jeg gleder meg til nye utfordringer i en 
jobb med spennende produkter, sier Jørstad. 

SJEF: Styreleder Harald 
V. Nikolaisen gratulerer 
ny administrerende di-
rektør Anette Aanesland. 
(Foto: Nye Veier) 

SERVICE: Anders 
Spornes. (Foto: Beck 
Maskin AS) 

VEGDIREKTØR: Ingrid Dahl Hovland. 
(Foto: Knut Opeide, SVV) 
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Morten Lorentzen er ingeniør og har plenty praksis fra grunn- og 
anleggsarbeider. Foretaket hans søkte om sentral godkjenning for 
utførelse i TK3, men fikk bare TK1. Årsaken? Lorentzen gikk feil 
linje på ingeniørhøyskolen for 20 år siden. 

Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

– DiBK svarer ikke på verken argumenter, 
spørsmål eller kritikk. Det hopper de bare 
over. Man finner ikke noen informasjon 
noe sted på hvilket grunnlag de vurderer 
hva som er relevant. Hvor går grensa for 
hva som er relevant og ikke? 

Det spørsmålet stiller Morten Lorent-
zen. Han har drevet Follo Fjellspreng-

ning AS i mange år. Tidlig i 2019 søkte 
han om sentral godkjenning for selska-
pet. Herunder godkjenning for utførelse 
i tiltaksklasse 3 (TK3) i godkjenningsom-
rådet vei og grunnarbeid. 

Med ingeniørutdanning og solid erfaring 
fra prosjekter innen graving og fundamen-
tering – deriblant en hel del komplekse 

spunte-, bore- 
og spreng-
ningsjobber 
–  trodde han 
det skulle være 
en formalitet. 

Der tok han 
feil. 

MASKIN, IKKE ANLEGG
Direktoratet for byggkvalitet gir selska-
pet godkjenning i TK1, som det vanlig-
vis kreves fagbrev for å få. Han får ikke 
godkjenning i TK3, nivået som krever 
ingeniørutdanning. Til tross for at han 
har ingeniørutdanning. Det er nemlig én 
«feil» ved den utdanningen: Han er utdan-
net ingeniør i «allmenn maskinteknikk». 
Ikke i anleggsteknikk. 

«Foretaket gis avslag da det ikke er 
dokumentert tilstrekkelig utdanning. 
(...) Etter direktoratets vurdering anses 
ikke ingeniør allmenn maskin til å 
være tilstrekkelig relevant sett opp mot 
godkjenningsområdets faglige innhold», 
skriver Direktoratet for Byggkvalitet 
(DiBK) i vedtaksbrevet. Her vises det til 
SAK 10, paragraf 11-3 og 11-5 med tilhø-
rende veiledning. 

Ingeniør i «feil» 
retning - får ikke
sentral godkjenning

ERFAREN: Morten Lorentzen eier 
og driver Follo Fjellsprengning AS. 

(Alle foto: Jørn Søderholm)INGENIØR: Disse nevene tilhører en ingeniør som har jobbet mer ute enn på kontor. 

Sted: Oslo
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Her står det også at praksisen er relevant 
for TK3. 

I SAK 10, paragraf 11-3 finner vi blant 
annet dette om krav til utdanning: 

«Det er et krav om relevant utdanning, 
som beror på en vurdering av innholdet i 
fagplanen. Utdanningens relevans må være 
knyttet til godkjenningsområdets innhold. 
Ved vurderingen av om utdanningen anses 
som relevant, er fagretning og fagkombi-
nasjon sentralt. Kvalifikasjonskravene er 
gitt i form av krav til utdanningsnivå med 
tilhørende krav til praksistid. I tillegg må 
det vises til relevant arbeidserfaring fra 
fagområdet.»

IKKE SPESIFIKK
Men i veiledningen skriver DiBK også at 
den sentrale godkjenningsordningen ikke 
regulerer spesifikke fag eller utdanninger. 

«Dette har sin bakgrunn bl.a. i at det 
ikke finnes én spesifikk utdannelse som 
dekker de enkelte godkjenningsområ-
dene.»

Og det er her Morten Lorentzen mener 
direktoratet kortslutter i sin vurdering av 
relevant utdanning. 

– De er alt for spesifikke i hva de mener 
er relevant. En teknisk utdanning er rele-
vant uansett. Maskiningeniøren har over 
halvparten av fagene felles med anleggs-
teknikk. Vi har lært arbeidsmetodikk og 
tenkemåter, at vi skal være undersøke og 
vite at ting skal beregnes. For 20 år siden 
lærte vi ikke akkurat de samme form-
lene. Men akkurat spesifikke formler skal 
brukes finnes det mye litteratur på, som vi 

er opplært i å bruke. Det er ingen som har 
alt i huet. Uansett hvilken retning ingeniør 
man er, sier han. 

Han reagerer sterkt på at DiBK anser 
ingenriørutdanningen som verdiløs for 
godkjenningsområdet, og kun legger 
fagbrevet til grunn for sentral godkjen-
ning i veg og grunnarbeid. Det til tross 
for at direktoratet selv i avslaget medgir at 
fagene fra maskiningeniørutdanningen har 
en viss relevans. Den 20 år gamle utdan-
ningen inneholder bare ikke tilstrekkelig 
anleggsfag. 

– Dermed hopper direktoratet rett fra 
TK3 til TK1. Her er ingen middelvei, for 
eksempel i TK2. Det vitner om liten grad 
av faglig vurdering, sier han. 

FOR BREDE GODKJENNINGSOMRÅDER
Den begrunnelsen fra DiBK får Lorentzen 
til å stille spørsmål ved hvordan mange 
selskaper kan få godkjenning i TK3. 
Godkjenningsområdene er bredt orga-
nisert, mens mange aktører i bransjen er 
spesialisert innen nisjer som ofte dekker 
bare deler av godkjenningsområdene. 

 – De er veldig brede. DiBK forlanger 
at faglig ledelse skal dekke hele bredden 
av godkjenningsområdet. Det kan bare 
store aktører få til. Det er umulig for én 
mann å dekke alt. Små firmaer vil ikke 
ha kunne få sentral godkjenning, da det 
blir vanskelig å møte kravet til bredde i 
utdanning og praksis. Spesialistfirmaer 
vil aldri kunne opparbeide seg en så bred 
praksis, sier Lorentzen. 

Han peker på sprengning som en av 

disse nisjene. Sprengning av fjellskjæringer 
inngår eksempelvis i godkjenningsområdet 
veg og grunnarbeid. Mange graveentre-
prenører har sentral godkjenning i TK 3 
på det området, selv om de mangler egen 
sprengningskompetanse og kjøper spreng-
ningstjenester fra UE. 

OMDISKUTERT
På en annen side er det få –  om noen 
–  sprengningsentreprenører som har 
samme godkjenning, selv om de ellers har 
formalkompetanse på TK3-nivå. Morten 

Lorentzen har tidligere drevet med graving 
og sprengning, og driver i dag kun med 
sprengning. Han vet godt at temaet sentral 
godkjenning er omdiskutert i sprengnings-
bransjen. 

– Bør sprengning inn i godkjenningsord-
ningen? 

 – Godt spørsmål. Nei, det er antake-
lig ikke behov for det. Bergsprengeren 
ferdigstiller ingen vei eller tomt. Det er 
det utførende graveentreprenør som 

gjør. I mange tilfeller utføres bergsikring 
av sprengningsentreprenør. Det gjøres i 
samhandling med en ingeniørgeolog, som 
da har ansvaret, sier Lorentzen. 

Han peker også på at fjellskjæringer som 
arbeidsområde kun finnes i den utførende 
delen (UTF) av sentral godkjenning, der 
det kreves TK3 for fjellskjæringer over 
åtte meter. I prosjektering (PRO) kalles 
godkjenningsområdet Veg, utearealer og 
landskapsutforming, mens Geoteknikk er 

det godkjenningsområdet for uavhengig 
kontroll UTK som kommer nærmest. Her 
reguleres fundamentering, men ikke skjæ-
ringshøyder. 

– Her mangler en rød tråd for fjellskjæ-
ringer. Graveentreprenøren kan utføre, selv 
om han må kjøpe boring og sprengning av 
UE. Men hvem skal prosjektere og kontrol-
lere? Det fremkommer ikke av godkjen-
ningsområdene, bemerker Lorentzen.

Vi møter ham på en jobb i en kompleks 

PROSJEKT: Boligprosjektet i Lachmannsvei i Oslo er temmelig komplekst. Og over gjennomsnittlig trangt og folksomt, selv til å være i Oslo. Den 
utfordrende kulverten er på venstre side av tomta. 

SAMARBEID: Godt å ha det bra samarbeid med maskinfører Ragnar Skarde i Reiersen Entreprenør 
AS når det er trangt på tomta. 
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boligtomt på prosjektet Lachmanns vei 
Terasse i Oslo. Her er Entreprenør 1 AS 
byggherre, på et boligprosjekt med parke-
ringskjeller. 

KOMPLISERT SKJÆRING
Skjæringshøydene er ikke mer enn seks 
meter på det høyeste, og ligger sånn sett 
i TK2. Men bildet blir komplisert av en 
kontaktstøpt kulvert som ligger tett inntil 
skjæringa gjennom tomta, og som ikke skal 
skades. Det har vært en stor utfordring for 
prosjektet å finne ut hvordan skjæringen på 
vestsiden av tomta skal utføres uten å skyte 
kulverten i stykker. 

Vaiersaging ble vurdering, men forkas-
tet fordi det var vanskelig å bore ledehull. 
Løsningen ble slisseboring. Det vil si at 
berget har blitt boret av langs det som skal 
være skjæringen. Som sømboring, bare så 
tett at man borer hull i hull. Deretter har 
gjenstående berg blitt sprengt på vanlig 
måte. 

– Ideellt sett borer vi fjellet 100 prosent 
av, og en slisse på 7-8 cm står igjen. I praksis 
har vi greid rundt 90 prosent, på grunn 
av dårlige bergarter og boravvik. Men da 
brytes det så lett av at det er minimal fare 
for forskyvning i det som står igjen. Rystel-
ser forplanter seg mindre. Med en så god 
spalte blir det god plass til evakuering av 
sprenggasser. Dermed er det lite slag eller 
brytekrefter som overføres til fjellet som 
står igjen. 

SKOLE ER FUNDAMENT
– Nei, du er ikke ferdig utlært fra skolen. 
Men du har det riktige fundamentet for å 
lære videre i det feltet du har utdanningen. 
Det er stor forskjell i grunnkompetanse hos 
maskin og anleggsingeniører. En maski-
nutdanning er ikke tilstrekkelig relevant, 
slik vi ser det.

Det sier direktør Per-Arne Horne i Direk-
toratet for byggkvalitet. Han er klar på at et 

foretak må ha relevant utdanning for å få 
sentral godkjenning i tiltaksklasse 3. 

Spesielt i veg og grunnarbeid, som er et av 
de mest komplekse av alle godkjenningsom-
råder. Avgjørelsen om å ikke innvilge TK3 
til Follo Fjellsprengning ble tatt av etaten 
og bekreftet av klagenemnda. Horne stiller 
seg bak avgjørelsen, men har også forståelse 
for frustrasjonen det skaper.

 
LIKEVERDIG VIKTIG
– Jeg har forståelse for diskusjonen og 
frustrasjonen. Vi har et system der utdan-
ning og praksis er likeverdig viktig for å få 
sentral godkjenning. Men ingen av dem 
alene. Noen mindre foretak har ikke den 
kompetansen som kreves, og synes det er 
vanskelig. Det har jeg forståelse for. Vi er 
satt til å forvalte det regelverket vi har. Mye 
av utviklingen i det er styrt politisk, i en 
næringspolitisk vurdering opp mot bygg-
kvalitetsvurdering. Det kan være frustre-
rende, men det er det systemet man har 
valgt for å sikre kvalitet. Det er en ordning 
som fungerer ganske greit, sier Per-Arne 
Horne.

Etatens saksbehandlere og ledere har 
ingen direkte skriftlige kriterier som sier 
konkret hvilken utdanning som er eller ikke 
er relevant for en godkjenning. Det er en 
vurdering vurdert ut fra arbeidsoppgaver og 
utdannelsens relevans mot disse oppgavene.

 
SAKSBEHANDLER VURDERER
– Som i alle andre avgjørelser er det saksbe-
handler som gjør vurderingen. Men DiBK 
er en del av et system med rutiner og kvali-
tetssikrede prosedyrer. Saksbehandleren 
er ikke alene. Reglene er laget av departe-
mentet, som er vår overordnede etat. Vi har 
også klagenemnda som behandler klager på 
vedtak. Nemndas vedtak gir en retning på 
om våre vedtak står seg. Det er en viktig 
sikkerhetsventil, sier Horne.

Han minner om at klagenemnda er satt 
sammen av bransjefolk.

Regelverket er det samme, uansett om det 
søkes om godkjenning som prosjekterende 
(PRO) eller UTF (utførende). Men kravene 
til formalkompetanse er annerledes. 

BACHELOR OG MASTER
I UTF kreves det ingeniør på bachelornivå 
– i relevant studieretning – for å få TK3. 
I PRO kreves det utdanning på master-
nivå. PRO ligger generelt høyere i krav til 

kompetanse. I UTF kreves det bachelor 
– men i relevant retning og dekkende for 
hele fagområdet.

– Noen vil mene at det viktigste man 
lærer i en ingeniørutdannelse er å forholde 
seg analytisk og undersøkende til det man 
holder på med. Man lærer en systematikk 
for å beregne. At ingeniørutdannelse har 
det meste til felles, uansett linje. Kunnskap 
om formler og annet konkret man lærer på 
skolen er ferskvare. Det sitter ikke i hodet 
etter 20 år, uansett hvilken linje man har 
tatt. Men formalutdannelsen har bygget 
grunnholdninger som gjør en i stand til å 
lete opp den informasjonen man mangler. 
Det må man til enhver tid gjøre, uansett 
hvilken linje man har tatt. Hvorfor er det 
feil?

– Det holder ikke bare å lete opp infor-
masjon. Du må forstå det også. En byggin-
geniør utdannet for 20-30 år siden har 
mange ting man ikke husker. Men man har 
en ballast når man skal gå tilbake å hente 
info, sier han. 

En byggingeniør ville ikke fått godkjen-
ning for å gjøre maskiningeniørs fagområde. 
Statikk og materiallære har de begge. Det 
er like fagområder, men med ulikt innhold. 

– Jeg er enig i det med analytisk. Men jeg 
uenig i at den analytiske biten er tilstrek-
kelig alene. Selv med en analytisk tilnær-
ming må man likevel ha ballast i bunn. Man 
må ha et riktig faggrunnlag i bunnen, sier 
Per-Arne Horne.

– Hva med sprengningskompetanse? Må 
et foretak med ingeniørkompetanse ha også 
sprengningskompetanse for å få TK3 UTF i 
sentral godkjenning? 

– Nei. Når DiBK vurderer kompetan-
sen til foretaks faglige ledelse i forbindelse 
med sentral godkjenning, vurderer vi ikke 
om foretak har spregningskompetanse. 
Vi vurderer foretakets kompetanse på 
bakgrunn av kvalifikasjonskravene i bygge-
saksforskriften. Den krever ikke at foreta-
kets faglige ledelse skal ha slik kompetanse. 
Kravet til utdanning i byggesaksforskriften 
retter seg mot formell utdanning. Det vil si 
all offentlig godkjent utdanning, sier Horne. 

Her legger han til at DSB stiller bestemte 
krav til virksomheter som utfører spreng-
ning. Også innen andre godkjenningsom-
råder i sentral godkjenning kreves det at 
foretak må oppfylle krav i andre myndig-
heters regelverk for å kunne utføre sine 
oppgaver.  SLISSEBORING: Denne skjæringa var en utfordring. Den ble løst med slisseboring.

DIREKTØR: Per-Arne Horne, direktør i Direkto-
ratet for byggkvalitet DiBK.
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ABS-MASKIN AS
Postboks 34, 3051 Mjøndalen
Tlf: (+47) 3223 1810
post@abs-maskin.no
abs-maskin.no

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

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

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

C. Grindvold AS
0976 OSLO
Tlf: 22 82 00 00
firmapost@grindvold.no
www.grindvold.no

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

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

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

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

Epiroc Norge AS
Postboks 336, 
1401 Ski
Tlf: 64 86 03 00
epirocnorge@epiroc.com
www.epiroc.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Gummi-Industri AS
3474 ÅROS
Tlf: 90 55 22 32
post@gummi-industri.no
www.gummi-industri.no/

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

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

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

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

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

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

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/

BRANSJEOVERSIKTEN

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

Smartdok AS
Snømusstien 1, 
9512 Alta
Tlf: 904 03 333
norge@smartdok.com 
www.smartdok.com

SMB Parts AB Norge
3057 Solbergelva
Tlf: 32875850

www.smpparts.com/no

SSAB Svensk Stål AS
Pb. 47, 
1314 Vøyenenga
Tlf: 23 11 85 80
www.ssab.se

Steelwrist AS
SE-192 75 Rosersberg, 
Sverige
Tlf: +47 236 50 226
www.steelwrist.com/

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/

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

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

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

WIKS AS
1617 Fredrikstad
Tlf: 950 71 777
kontor@wiks.no
www.wiks.no

Wirtgen Norway AS
3071 Sande i Vestfold
Tlf: 33 78 66 00

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

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

post.norway@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com/norway

per-eivind.braaten@smpparts.com
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MEF HAR ORDET

VI SKAL KJEMPE FOR  
DE SOM BYGGER 
LANDET

Arctic Entrepreneur 2020 er nå historie. Jeg vil 
på vegne av MEF takke alle representanter for 
bedriftene, utstillerne og andre i publikum for 

selskapet. Jeg håper mange fikk igjen mye for pengene, både 
sosialt og faglig. Det er under store arrangementer MEF får 
vist frem til andre, blant annet sentrale politikere, at dere 
har en ekstremt viktig rolle for å bygge landet og at dere er 
deres ansvar bevisst. 

De skoleflinke forbereder et nytt alvorlig nålestikk mot 
praktikerne. Kampen er ujevn. Akademikerne vinner 
nesten alltid. Innen to år avgjøres det endelige slaget. 
Akademikernes langvarige kamp mot praktikerne. En flink 
og politisk korrekt forordning vil sende mange praktikere 
rett over til en tilværelse på NAV-benken.

Byggkvalitetsutvalget skal levere sitt forslag 5. februar, 
og departementet har gitt seg selv to år på å avgjøre 
det hele. Det avgjørende slaget handler om den såkalte 
«sentrale godkjenningen» etter plan- og bygningsloven. 
Den står i fare for å bli en teoretisk, utdanningsbasert 
godkjenningsordning med betydelige krav til pugging 
og antall studiepoeng. Frem til 2022 gjelder en 
overgangsordning som inntil videre ivaretar praktikerne. Nå 
ønsker sterke krefter å innføre krav om ingeniørutdanning 
for utførende entreprenører. Det vil få dramatiske 
konsekvenser for de med vegring mot skolebenk og teori, 
og sette dem ut av arbeidslivet.

Signalene vi får fra Kommunal- og moderniserings-
departementet og Kunnskapsdepartementet er at vi i 
fremtiden må ha offentlig godkjent utdanning med flere 
studiepoeng for å får den såkalte «sentrale godkjenningen.»
Denne godkjenningen vil i realiteten avgjøre om en 
entreprenør kan få et oppdrag av kommunen han bor i eller 
ikke. Må en praktiker ta en offentlig godkjent utdanning på 
flere titalls vekttall før han kan få legge vann- og avløpsrør 
i kommunen sin, vil mange av dem havne på NAV.

Denne saken handler om mer enn en offentlig god- 
kjenningsordning. Den handler dypest sett om hvordan vi 
som samfunn behandler de som er genuint dyktig med sine 
praktiske ferdigheter, men som er sjanseløse i et klasserom 
med teoretisk undervisning.

Vi husker godt fra vår egen tid på skolen: De fleste av oss 
hadde i klassen en medelev som alltid kunne svar på de 

mest kompliserte spørsmål om planeter og matematikk. 
Vi hadde også en medelev som skrev noveller så gode at 
læreren leste dem høyt med tårer i øynene. Men vi hadde 
også medeleven som ikke var så glad i teorien i fagene, 
men som imponerte oss alle i sløyden og som reparerte 
lærerens bil når den ikke ville starte.

Forutsetningene for det er et samfunn som ser hva vi 
trenger, ser at vi er forskjellige og at vi kan bruke styrkene 
i oss. Det vi så lenge det finnes yrker der du kan utføre 
praktisk arbeid uten å ha papirer fra en offentlig godkjent 
skole som krever år på skolebenken. I dag gjøres det ved 
at du enten tar yrkesfag og deretter en læretid, eller at 
du starter rett i bedrift med lengre læretid. Målet er et 
fagbrev. Etter en tid i lære hos en erfaren entreprenør, 
starter mange av disse sine egne bedrifter.

Når Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og 
i neste instans Stortinget, frem mot 2022 skal behandle 
spørsmålet om nye kvalifikasjonskrav, vil vi i MEF gjøre alt 
vi kan for at myndighetene skal huske hvilken yrkesgruppe 
den berører. Vi snakker om en yrkesgruppe som nettopp 
jobber med praktiske oppgaver fordi de ikke mestret teori 
og eksamener. Kanskje vi våger å håpe at akademikerlaget 
husker dette når saken skal utredes og behandles. 
Akademikerne kontrollerer alle lagdeler: NOU-ene, 
direktoratene og departementene. Kan vil likevel håpe 
at de ser at Norge trenger praktikere som gjør fullverdig 
arbeid selv om de ikke fikser å komme gjennom alle de 
teoretiske formkrav utdannelsessamfunnet elsker å skape?
For mange av landets håndverkere betyr en slik teoretisk, 
utdanningsbasert godkjenningsordning et farvel til sitt 
yrke. Det er bare å sette fra seg verktøykassa.

Julie Brodtkorb
Administrerende direktør i Maskinentreprenørenes 
Forbund (MEF)

 
Bli med MEF til vakre Portugal! Du må ikke være pensjonist for å delta, men 
du må være medlem i MEF. Alle som har lang bransjeerfaring og medlemskap i 
MEF, inkludert ledsagere, er hjertelig velkommen. Les mer på MEF.no. 

 
 

MEF veterantreff 2020
16. - 23. september,  Lisboa og Cascais i Portugal

   

Anlegg 2020 i Haugesund
8. - 10. mai
Bestill standplass på
www.facebook.com/Anlegg2020

MEFA  2020 i Trondheim
5. - 7. juni 
Bestill standplass på
www.facebook.com/MEFATrondheim

Bestill standplass på våre to store 
anleggsutstillinger i 2020
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MEF-NYTT

Region 
Øst

Region Sørøst

Region Sørvest

Region 
Vest

Region 
Midl

Region 
Nord

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

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 35 84 50 50
martin.gronnslett@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

ARBEIDSGIVERDAGEN 2020
Arbeidsgiverdagen skal være en arena 
for diskusjon, læring, formidling og 
kompetanseheving. Arbeidsgiverdagen 
arrangeres på Radisson Blu Airport Hotel, 
23. april fra 09.00 – 16.00. Her tar vi opp 
viktige tema for deg som arbeidsgiver. Du 
må være medlem for å delta. Meld deg på 
via www.mef.no 

VETERANTUR 2020
Neste års veterantreff finner sted i  
Lisboa og sjarmerende Cascais i Portugal 
16. - 23. september. Du må ikke være 
pensjonist for å delta, men du må være 
medlem i MEF.
Alle som har lang bransjeerfaring og 
medlemskap i MEF, inkludert ledsagere, 
er hjertelig velkommen.I samarbeid med 
Firmatur AS vil vi legge opp til et spen-
nende og innholdsrikt program!

Kontaktperson i MEF: 
Eva Skaar (Stabssjef), Tlf 928 82 928
eva.skaar@mef.no

NY AVTALE MELLOM MEF OG CIRCLE K

Her signeres en fornyet avtale mellom 
MEF og Circle K. Avtalen innebærer 
– som tidligere avtale – blant annet 
inntekter til MEF og medlemsrabatter 
på kjøp av drivstoff. 
– Avtalen er god for både MEF og 
medlemmene, sier Stein Gunnes i MEF. 
Han har vært organisasjonens ansvar-
lige for forhandlingene. 
For medlemmene innebærer den 
nye avtalen noe bedre rabatter enn 
tidligere på drivstoff, smøreolje, kjemi 
og øvrige tjenester for entreprenør-
bransjen. Det er også satt av en pott til 
profilering. Denne skal kunne brukes 

av MEFs regioner, for eksempel i 
forbindelse med messer. 
I den nye avtalen ligger også oppret-
telse av et samarbeidsutvalg for 
tettere dialog om løpende temaer. 
MEF og Circle K går inn i et strategisk 
samarbeid på lengre sikt, blant annet 
om utvikling i el-lading og øvrig tilgang 
på alternativ energi. 
– Takk for tilliten, MEF. Vi har vært 
samarbeidspartnere i hele 28 år, og 
er ydmyke og klare for oppgaven for 
å videreføre MEF- avtalen. Den er en 
av våre viktigste handelsavtaler, med 
solid utvikling siden den ble inngått 
med MEF i 1992. 
Det sier Sigurd Lindahl, som er daglig 
ansvarlig for MEF avtalen i Circle K 
Norge AS. 
Circle K’s landsdekkende stasjonsnett-
verk i Norge gir maskinentreprenørene 
tilgang på over 450 fullservice-stasjoner 
og Circle K automatstasjoner. I tillegg 
kan avtalen brukes på Best-stasjonene 
i hele Norge. Nær 380 stasjoner har 
anleggsdiesel, mens rundt 155 stasjoner 
forsyner AdBlue fra pumpe. Circle K er 
også en landsdekkende bulkleverandør.

SIGNERT: F.v. administrerende direktør Sverre  
Rosén i Circle K Norge, senior key account 
manager Sigurd Lindahl, styreleder Arnstein 
Repstad i MEF, KAM-direktør Kjetil Bang i 
Circle K Norge, Stein Gunnes i MEF og Julie 
M. Brodtkorb i MEF. (Foto: Jørn Søderholm)

REGION ØST

NYE MEDLEMMER I REGION ØST 
Næss Maskin AS i MEF avd. Østfold - A. Furulund Asfalt i avd. Oslo/Akershus - Jørgen 
W. Cappelen AS i avd. Oslo/Akershus - Åslund Entreprenør i avd. Oppland.  
Vi ønsker velkommen og ser frem til samarbeidet.

JULEMØTE 
I ØSTFOLD 
Rekordmange hadde tatt turen til Støtvig 
hotell på Larkollen torsdag 12. desember 
for å være med på MEF Østfolds jule-
møte. Nesten 70 deltakere og 10 leve-
randører startet møtet med speed-dating 
før Odd Borgestrand begynte selve 
medlemsmøtet. 
Temaet for årets møte var samhandling 
Entreprenører og byggherre og etter 
en innledning av konsulent Christen 
Ræstad var det debatt med advokat 
Erik H. Selmer fra MEF, Jack Valleraune 
fra Park & Anlegg AS og deltakere fra 
Halden og Fredrikstad kommune. Etter 
medlemsmøtet ble det servert ribbe til 
alle deltagerne. 
MEF Østfold er svært godt fornøyd med 
arrangementet og har allerede bestilt 
rom for julemøtet i 2020.

MÅNEDENS 
BEDRIFT
Høisveen Maskinservice 
Holder til: i Rømskog i Østfold 
Daglig leder: Benjamin Høisveen 
Antall ansatte: 1, innleie ved behov 
Medlem siden: 23.10.2018 
Fagområder: Driver primært som 
innleid maskinfører uten maskin, og 
med trefelling. 
Hvorfor er du medlem i MEF: Meldte 
meg inn i MEF for å ha en organisasjon  
å støtte meg på da det er en del å 
følge med på innen bransjen.

TO NYE HANDELS- 
AVTALER 
For hele Region Øst er det signert 
avtale med Ikano Bank. 
Kontaktperson for mer informasjon 
om avtalen i Ikano Bank er  
Tormod Karlsen, tbk@ikano.no 
Mob: 92 02 83 67.

For Innlandet er det signert 
handelsavtale med Mjøsplan.
Kontaktperson i Mjøsplan er 
Morten Kappelslåen, 
morten@mjosplan.no 
Mob: 95243311. 
Support: 48 22 77 00

MÅNEDENS 
LÆRLING  
Navn: Nikolai Thoresen 
Alder: 24 år 
Bedrift: Knut Bjerke AS i Østfold 
Fag: Fjell og Bergverksfaget. 
Hva liker du best i jobben: Å jobbe 
allsidig og kjøre borerigg. 
Interesse/hobby: Slalåm, Friluftsliv

BRØNN- OG SPESIALBORING

HYDROGEOLOGISK  
FORENING - IAH  
De norske hydrogeologer (offentlige/NGU/konsulentbransje/ høyskole,
universitet) avholdt under store Geologiens Vintertreff på Blindern - samtidig 
eget årsmøte i begynnelsen av januar. 
Årets bransjeperson 2019 - ble Fridtjof Ruden. Nye fagbrev for Brønnborer 
fastland ble også behørig omtalt som nyskapende og viktig for økt 
kunnskap om vann. 
Varme ord og blomst ble overrakt av IAH's leder, professor 
på Ås - Helen K. French til brønnborerbransjen.
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Liebherr hjulgraver
  Fremtidsrettet teknologi som gir høy effektivitet
  Gjennomtenkt maskindesign for maksimal produktivitet
  Kvalitetskomponenter produsert av Liebherr
  Ergonomisk og oversiktlig arbeidsplass som sikrer høy ytelse

Opplev utviklingen.

Liebherr-Norge AS
Hamar Næringspark
Elvesletta 15, 2323 Ingeberg
Tlf.: +47 62 50 91 50
E-mail: info.norge@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.no
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FAGTREFF 
BRØNNBORING 
PÅ ARCTIC 
ENTREPRENEUR
Brønn- og spesialboring hadde for 
første gang et eget fagtreff på Arctic 
Entrepreneur. Etter en innledning av 
fagsjef Einar Østhassel var det tre spen-
nende innlegg for de oppmøtte.

SKOG

SOMMERJOBB I SKOGEN
MEF Skog deltok på styringsgruppemøte i prosjektet JOB:U dvs. sommerjobb i 
skogen for ungdom. Om lag 40 ungdommer hadde sommerjobb i 2019, hvor de i 
hovedsak drev med ungskogpleie. Erfaringene er gode med blant annet økt søknad 
til skogutdanningen i fylket.
Prosjektet vil bli videreført i 2020.

LÆRLINGESAMLING 9. MAI
OKAB, VELG Skog og MEF Skog inviterer til lærlingesamling for alle 
skogsoperatørlærlinger lørdag 9. mai på Gardermoen.
Her blir det faglig påfyll, mye sosialt, utdeling av lærlingepriser og 
festaften med underholdning. 
Det beste av alt er at det i tillegg er gratis for lærlingene.
Vi inviterer også lærlingebedriften til å delta.
Meld dere på via MEFs kalender på mef.no. 

På bakre rekke, foredragsholderne: Senior 
geotekniker Gunvor Baardvik,NGI, daglig leder 
Geir Veslegard, Hallingdal Bergboring AS og 
seniorrådgiver Dag Anders Moldestad, Norsk 
Romsenter. 
Foran: MEF brønnboreravdeling: Vetle Sjøholt 
( hovedstyret), Helge Sæterstøl, Jon Harald 
Skattebo, Rune Jørgensen og fagsjef Einar 
Østhassel. 

MEF PÅ  
FACEBOOK
Husk å følge MEF og OKAB 
på facebook;
www.facebook.com/mefnorge 
www.facebook.com/okabnorge

I tillegg har vi lukkede grupper 
for alle våre regioner og 
fagavdelinger. Søk de opp og 
bli medlem. 
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ENKEL OG RASK 
BULKBESTILLING
Nå har vi gjort det enda enklere for deg å bestille bulk! 
Sjekk ut vår nye brukervennlige og tidsbesparende portal 
for bulkbestilling.

Finn ut mer på www.circlek.no/bulk


