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«Stabilitet, sikt og komfort!»
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Hjullastersjåfør, Storåsen AS
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Hovedkontor: Bjønnveien 3, 3960 Stathelle
Avdelinger:

Oslo, Kristiansand, Stavanger,
Bergen, Sykkylven og Levanger.

Forhandlere:

Geonord AS, Nordland Traktor AS,
EHS-Maskin AS, Anleggsgruppen AS.
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En ekstra trygghet

FOR DEG OG MILJØET
Ikke alle skader dekkes av ansvarsforsikringen. Hvis
bedriften din er uheldig og forårsaker miljøskader, er natur
mangfoldloven ganske streng. Dette gjelder både ved plutselige
skader og gradvise skader, som for eksempel lekkasjer.
Som MEFbedrift dekker vi deg også der vanlig ansvars
forsikring ikke strekker til. Uten pristillegg.
• Alle typer miljøskader
• Tilbakeføring av naturen slik den var før skaden
• Opprydding på egen eiendom

VIL DU VITE MER?
Ring en av våre MEF-eksperter på 62 51 65 31
if.no/miljøforsikring

70845_1 Inhouse
NONO
7xxxx_x
Inhouse

I samarbeid med:
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Nesten for godt til å være sant
Farvel til sentral godkjenning og misbrukte tiltaksklasser. Farvel til håpløst rigide krav om
vitnemål fra akkurat riktige linje på akkurat riktige høyskole, om man skal få lov til å gjøre jobber
man både behersker og har erfaring med.
Velkommen til verdsetting av praktisk kompetanse, synliggjort gjennom bransjens egne sertifiseringer og kursbevis, av bransjens egne organisasjoner. Velkommen til en verden det er mulig å være
både flink og seriøs – uten å ha metervis med høyskolepapirer.
Byggkvalitetsutvalgets rapport er veldig hyggelig lesning. Nesten for godt til å være sant.
Utvalgsleder og professor Nils-Henrik von der Fehr er veldig tydelig på at det gjøres mye godt
arbeid av folk som har lang erfaring, men ikke nødvendigvis så mye formalutdanning. Jeg trodde
professorer med den slags innstilling er like vanlig som enhjørninger med snabel.
MEF har gjennom flere år jobbet hardt, planmessig og systematisk med påvirkning. Både direkte
overfor utvalget, og indirekte gjennom media og samfunnet for øvrig. Jeg er imponert over hvilket
gjennomslag MEF har fått i det konkrete arbeidet utvalget har lagt fram.
Nå blir det ulidelig spennende å se innspillene fra vårens høringsrunde, og
følge den videre prosessen fra rapport til praktisk politikk. Om to år utløper
overgangsordningen for dagens utskjelte sentrale godkjenning. Senest da får vi
se hvor mye av godsakene i rapporten som har overlevd.
Den tid den sorg. I dag løfter jeg hatten for professor von der Fehr og
utvalget han har ledet.
Jørn Søderholm – jos@mef.no
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park-anlegg.no
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Sprikende svar om
ledning i bakken
Ledningsforskriften er i støpeskjeen.
Skal det betales for kart og påvisning?
Hvem skal i så fall betale? Høringssvarene spriker, men én ting er MEF
og Telenor enige om.
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

– Alle må ta vare på sin infrastruktur. Det
innebærer også å registrere og opplyse om
hvor den ligger.
Det sier Carl Christian Fon, en erfaren
maskinentreprenør i Vestfold. Han sitter
som representant i MEFs hovedstyre, og
har vært delaktig i utarbeidelsen av MEFs
høringssvar på regjeringens forslag til ny
forskrift for registrering av ledninger i
grunnen.

MAKSPRIS PÅ KART

I forslaget til ny forskrift går regjeringen også inn for makspris
på utlevering av ledningskart, og at det ikke skal være lov til å ta
betalt av utbygger for å få påvist kabler. Enkelte infrastruktureiere
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Stort lager

– rask levering

Import/salg av
krokkasser og NC-hengere
se mer på www.krokkasser.no

BETALING FOR TILBAKERAPPORTERING

NY FORSKRIFT

En ny forskrift om registrering av ledninger i bakken er nå under
arbeid. Regjeringen la i fjor høst frem et forslag som har vært
ute på høring.
Forslaget skaper konflikt mellom ledningseierne, maskinentreprenørene og Regjeringen om hvem som skal betale, og hvor
mye som skal betales for kartdokumentasjonen som trengs
før graving. I forslaget ligger det blant annet en åpning for at
ledningseier skal kunne ta betalt for kart med informasjon om
anlegget, og en forpliktelse for graveentreprenør og utbygger
til å rapportere data om ledningers beliggenhet med innmåling
under gravearbeidet.
Fon og MEF er fornøyd med at det i det hele tatt kommer
en forskrift på området. Men han er ikke enig i den foreslåtte
ansvars- og kostnadsfordelingen.
– Vi møter på påvisning, vi bruker tid på avdekking og frigraving av ledninger som ikke ligger der kartene sier de skal. Vi har
kostnader med å ivareta infrastrukturen mens vi jobber. Sånn
har det vært i alle år. Nå foreslås det også at entreprenører skal
måle inn ledninger når det jobbes. Hovedtyngden av graveentreprenører i dag er på én til ti ansatte. Mange har ikke utstyr eller
kompetanse som kreves for innmåling. Det er uforholdsmessig
dyrt å skaffe dette, sier Fon.

KUTTET GRAVESKADER

– Etter det ble innført delvis brukerbetaling i 2015 er graveskader
redusert med 40 prosent, sier Bratsberg til avisen.
MEF mener at ledningseierne og informasjonsforvaltere som
Geomatikk tar for mye betalt for karttjenesten.
– Det er helt feil at vi skal betale for å få utlevert dokumentasjon på hvor ledningene ligger i bakken. Ledningseieren som eier
ledningen bør selv bære kostnadene ved å opplyse hvor ledningene befinner seg i grunnen, sier administrerende direktør Julie
Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund.
MEF mener det er positivt at man endelig får en forskrift om
registrering av ledninger. Organisasjonen støtter ikke forslaget om
at anleggseier skal gis adgang til å kreve betaling ved forespørsel
om utlevering av ledningsdokumentasjon.
– Først skal vi betale for karttjenesten. Deretter skal vi jobbe
gratis for infrastruktureierne, ved å fortelle dem eksakt hvor ledningen ligger under bakken. Ledningseierne bør i det hele tatt være
glad for at vi ikke graver over deres ledninger, sier Brodtkorb til DN.

INFO: En forskrift om registrering av ledning i grunnen er på gang.
(Arkivfoto: Jørn Søderholm)

Photo:Yucel Tellici/freeimages

Hun mener konsekvensene av departementets forslag er at maskinentreprenørene vil kunne risikere å ende opp med regningen.
Dersom det foreslåtte rommet for brukerbetaling skal opprettholdes, ber MEF i sitt høringssvar om at det også åpnes for at
betalingen skal gå motsatt vei. Det vil si at utbygger skal kunne ta
betalt for tilbakerapportering av innmålingsdata til ledningseier.
Telenor skriver i sitt høringssvar at de og andre ledningseiere
har foreslått gratis påvisning for private grunneiere på egen grunn,
samt på all offentlig grunn.
– Kun kommersielle tredjeparter skal betaler for påvisning.
Dette utgjør ca 40 prosent av alle påvisninger, skriver Telenor.
Dette mener Telenor innebærer en liten andel av et prosjekts
totalkostnader for tiltakshaver. Graveentreprenøren vil kunne
viderefakturere kostnaden eller regne den inn i sine tilbud til
oppdragsgivere.
– Det er stor samfunnsnytte i god og nøyaktig dokumentasjon av infrastruktur. I forslaget ligger betydelig strengere og
mer komplekse dokumentasjonskrav. Dagens regler er gode nok.
Problemet er at de ikke alltid følges, skriver Telenor.
HELLER 3D ENN FOTO

krever et gebyr på i gjennomsnitt 1200 kroner som graveentreprenør må betale for å kartlegge infrastrukturen.
Departementet foreslår at betalingen kan maksimalt utgjøre
400 kroner per forespørsel.
Det liker man dårlig hos Geomatikk AS, som lever av å sørge for
at graveentreprenører får informasjon om ledninger der det skal
graves. Ledelsen i Geomatikk er oppgitt over maksprisforslaget,
og mener næringslivet selv må få bestemme prisnivået.
– Her griper regjeringen inn i den frie næringslivsutførelsen
og beslutter hvor kostnadene hører hjemme, og ser bort ifra
konsekvensene for skader på infrastrukturen for tredje part, sier
administrerende direktør Knut Bratsberg i Geomatikk til Dagens
Næringsliv.
I fjor fikk selskapet inn 120 000 forespørsler, dro ut på 75 000
påvisninger og sendte ut 10 000 kart.
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Der i gården mener man også at kravene bør nyanseres, ut fra at
nøyaktighetskravene er større i tettbygde enn grisgrendte strøk.
Dokumentasjon med bilder er fornuftig der kabel fra forskjellige
aktører ligger nær hverandre.
Telenor anser bildedokumentasjon som mer kostnadsdrivende
enn nyttige, og vil heller ha dokumentasjon om trasé i 3D.
Oppdelingen mellom mindre, "private" anlegg med opptil fem
brukere og større, "offentlige" anlegg med seks eller flere brukere
stiller Telenor seg i likhet med MEF uforstående til.
– Det vil være mer hensiktsmessig at det skilles på om ledningsanlegget er i offentlig veigrunn eller privat grunn. Uavhengig av
antall sluttbrukere og om det er tilknyttet er offentlig ledningsanlegg, skriver Telenor.
– Departementet vil vurdere høringssvarene i løpet av vinteren,
og bearbeide forskriftsforslaget i lys av disse. Det er for tidlig å si
noe om når forskriften er ferdig og skal tre i kraft, sier kommunal- og moderniseringsdepartementet til Anleggsmaskinen.
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post@krokkasser.no – 911 90 404
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LEICA MACHINE CONTROL

NESTEN ALLE FORNØYDE: Hele 86 prosent av søkerne innen
bygg- og anleggsteknikk fikk læreplass i løpet av 2019. Her fra en
lærlingesamling i 2019, der OKAB i Agder samlet både første- og
andreårslærlinger i Sørlandsparken. (Foto: Runar F. Daler).

#oneforall

Nesten alle får
læreplass
Åtte av ti søkere som gikk yrkesfag fikk læreplass i
2019. Best i klassen er bygg- og anleggsteknikk, der
hele 86 prosent fikk læreplass.
Tekst og foto: Runar F. daler – rd@mef.no

Det går fram av tall Utdanningsdirektoratet la fram nylig. Av 28 600 søkere som
ønsket seg en læreplass, begynte om lag
22 300 i lære på en arbeidsplass i 2019. Det
tilsvarer 78 prosent av søkerne. I tillegg
fikk tre prosent opplæringskontrakt med
en bedrift, der målet er kompetanse på et
lavere nivå enn fag- eller svennebrev. Det
betyr at totalt 81 prosent av søkerne fikk
en kontrakt og startet opplæring i bedrift
før utgangen av 2019.
– IKKE I MÅL
– At en så stor andel elever får tilbud om
læreplass rundt omkring i landet er kjempebra. Det betyr at flere ungdommer får
mulighet til å fullføre fag- og svennebrevet sitt. Det er viktig for å sikre at vi får

de flinke fagarbeiderne vi trenger, uttaler
kunnskaps- og integreringsminister Trine
Skei Grande (V) i en pressemelding.
– 8 av 10 er gode tall, men vi er ikke i
mål. Det er fortsatt flere tusen ungdommer som vil ta fag- og svennebrev som
ikke får drømmen sin oppfylt, fordi det
er mangel på læreplasser. Det gjøres mye
riktig i fylker og bedrifter som vi skal
bygge videre på, men det er helt avgjørende for ungdommene at yrkesfagtilbudet blir bedre, sier Skei Grande.
ANLEGG OG BYGG LEDER AN

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at
fylkene Møre og Romsdal, Oslo og Rogaland
kom aller best ut. Mer enn 80 prosent av
søkerne i disse fylkene hadde ved årets slutt

BRANSJESKRYT: – Ta
for eksempel bygg- og
anleggsindustrien, der
fikk 86 prosent av
søkerne i 2019 lærekontrakt. Det er et eksempel til etterfølgelse,
og noe alle tjener på,
uttaler kunnskaps- og
integreringsminister
Trine Skei Grande.
(Foto: Mona Lindseth/
Kulturdepartementet).

fått en læreplass, mens andelen ligger på
mellom 71 og 80 prosent i de andre fylkene.
Likeledes er det relativt store forskjeller
mellom de ulike yrkesfaglinjene. Mens 70
prosent av søkerne fikk lærekontrakt i
løpet av 2019 innen service og samferdsel,
var andelen hele 86 prosent innen byggog anleggsteknikk.
– Fylkene og næringslivet har en viktig
jobb å gjøre for å stille flere lærlingplasser
til disposisjon. Ta for eksempel bygg- og
anleggsindustrien, der fikk 86 prosent
av søkerne i 2019 lærekontrakt. Det er
et eksempel til etterfølgelse, og noe alle
tjener på. Bedriftene belønnes med fremtidens arbeidstakere, og lærlingene får
god opplæring av flinke fagfolk, uttaler
kunnskaps- og integreringsministeren.

NYHET

Ett panel. Én programvare. Én Løsning.
– Leica MC1 for Borerigg og Pelemaskiner er her. Ny intelligent
alt-i-en løsning for anleggsbransjen >>>

Leica Geosystems AS
Telefon: 22 82 12 00

leica-geosystems.no

SIDE 10

A N L E G G S M A S K I N E N | N R .0 2 | M A R S 2020

A N L EG G S M A S K I N E N | N R .02 | M A R S 2020

S I D E 11

NYHETER

NYHETER
være de viktigste barrierene. Tiltaket forutsetter derfor betydelig
forsterking av eksisterende virkemidler eller nye virkemidler.
Bygg- og anleggssektoren står for en stor andel av utslippene fra
ikke-veigående maskiner.
– Offentlig sektor står for en betydelig del av etterspørselen.
Derfor kan krav i offentlige anskaffelser være et virkemiddel for
å øke etterspørselen etter nullutslippsmaskiner, skriver Miljødirektoratet i rapporten.
OFFENTLIGE KRAV

VARIERT: El-ambisjonene omfatter alt av smått og stort som i dag går på
anleggsdiesel. (Foto: Jørn Søderholm).

Dette er et svært omfattende arbeid. Rapporten er på om lag
1 200 sider (inkl. vedlegg).
For anleggsbransjen er det særlig kapittel 6 som er aktuelt. Her
listes flere tiltak opp:
■ 70 prosent av ikke-veigående maskiner skal være elektriske
innen 2030.
■ Bedre logistikk på bygge- og anleggsplass, inkludert mindre
tomgangskjøring.
■ Bruk av avansert biodrivstoff i avgiftsfri anleggsdiesel.

7 av 10 maskiner
elektriske innen 2030
Flere elektriske maskiner, mer biodiesel
og bedre logistikk. Slik mener Regjeringen at anleggsbransjen skal bidra til å
kutte utslipp av klimagasser. Her ser du
hvordan vi skal bidra til Klimakur 2030.
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Om du følger noenlunde med på nyhetene, så kan du knapt ha
unngått å få med deg at Miljødirektoratet i slutten av januar la
frem rapporten Klimakur 2030.
Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Kystverket, Landbruks-
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direktoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova
har i Klimakur 2030 analysert potensialet for å redusere ikkekvotepliktige utslipp av klimagasser, og tiltak som øker opptaket
og reduserer utslipp fra skog og annen arealbruk. Rapporten er
laget på oppdrag fra regjeringen.
KUTTE UTSLIPP

Dette er en oppfølging av Klimakur 2020, og de har her utredet
ulike tiltak og virkemidler i samfunnet som samlet kan gi minst
50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005.
Ikke-kvotepliktig sektor innbefatter utslipp fra blant annet
transport, landbruk, avfall og bygg og anlegg.
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ANLEGGSDIESEL

I Klimakur 2030 brukes begrepet "ikke-veigående maskiner og
kjøretøy" om alle maskiner og kjøretøy som benytter seg av anleggsdiesel, unntatt tog og skinnegående maskiner i jernbanesektoren,
snøscootere og fritidsbåter. Utslippene fra disse maskinene er
basert på salg av anleggsdiesel.
Det finnes ikke noe sentralt register som sier hvor mange eller
hvilke maskiner som inngår i segmentet. Eksempler på maskiner
som er inkludert er anleggsmaskiner (for eksempel gravemaskiner
og hjullastere), traktorer, gaffeltrucker og dieseldrevne aggregater.
Det kan også være mindre redskaper som for eksempel gressklippere. Men her er det antatt at de fleste mindre motorredskaper
går på bensin.

Internasjonalt engasjement for å fremme nullutslippsløsninger kan
også bidra til å påvirke de store maskinprodusentene til omstilling.
I tillegg til å stille krav ved anskaffelser, kan det være mulig å gi
kommuner større adgang til å stille krav om utslippsfri anleggsdrift
som del av reguleringsplaner.
– Det kan være behov for å tydeliggjøre på hvilken måte dette
kan reguleres innenfor plan- og bygningsloven, samt nærmere
utredning av konsekvensene dersom man ønsker å iverksette
dette, skriver Miljødirektoratet i kapittelet.
I tillegg til elektrifisering er det potensial for å redusere utslipp
fra ikke-veigående maskiner og kjøretøy ved å forbedre logistikk på
bygge- og anleggsplasser og ved å bruke maskinene mer effektivt.
– Særlig potensialet for å redusere tomgangskjøring har fått
oppmerksomhet blant aktører i bransjen, og er et tiltak som er
relativt enkelt å gjennomføre for aktørene. Det er også potensial for
å forbedre logistikken i store prosjekter, skriver Miljødirektoratet.
Miljødirektoratet nevner ikke konkret håndtering og transport
av masser. Men det er tydelig på at at det er utslippskutt å hente i
energiforbruk knyttet til logistikk i bygg- og anleggsprosjekter. Til
gjengjeld vil utslippskutt i massehåndtering, tomgang og annen
logistikk være vesentlig rimeligere pr tonn CO2 enn elektrifisering
av maskinparken.
– Tiltakene er antatt å føre til netto besparelse for aktørene.
Atferd, vaner og mangel på kunnskap er vurdert som de viktigste barrierene. Virkemidler som kan bidra til å utløse tiltaket er
informasjonsdeling og at det stilles krav til logistikkplanlegging
i offentlige anskaffelser. Kravene kan også inkludere at de som
utfører bygge- og anleggsprosjekter følger opp energiforbruk i
byggefasen, sies det.

SKIFTES UT PÅ 7-8 ÅR

Mange maskiner brukes relativt intensivt og skiftes ut i løpet av
7-8 år. Tiltaket vil kunne bidra til betydelig utslippsreduksjon i
segmentet fram mot 2030. DNV GL har anslått at nærmest alle
anleggsmaskiner vil kunne elektrifiseres innen 2030.
Tiltaket forutsetter imidlertid både at tilbyderne tilbyr utslippsfrie løsninger – og at disse løsningene etterspørres.
En betydelig merkostnad for store elektriske maskiner og begrenset tilgang på modeller med tilstrekkelig kapasitet er antatt å
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NYTT OM NAVN
Vil vokse: Tidligere samferdselsminister
Ketil Solvik-Olsen blir ny styreleder i
Steer AS. (Foto: Runar F. Daler).

Ahlsell leverer flere
løsninger for å håndtere
overvann, bl.a. grønne tak,
fordrøyningsmagasin
og store overvannsrør.

VISSTE DU AT
AHLSELL LEVERER
GRØNNE TAK?
Ahlsell lagerfører over 55.000 artikler
til byggebransjen og er et naturlig
førstevalg for entreprenøren.

Ketil Solvik-Olsen ny
styreleder i Steer AS
Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (47) blir ny
styreleder i Steer AS – Gjermundshaug Gruppens selskap som
satser stort på fjernstyringsteknologi.
Gjermundshaug startet med fjernstyrte
anleggsmaskiner for ti år siden, og etablerte
i 2018 selskapet Steer AS sammen med
IT selskapet Degree Consulting Group.
Nå blir USA-baserte Ketil Solvik-Olsen
ny styreleder for selskapet, med mål om å
åpne enda flere dører til det internasjonale
markedet. Dette skriver Steer/Gjermundshaug Gruppen i en pressemelding.
SPENNENDE SEKTOR

Tidligere samferdselsminister Solvik-Olsen
ser spennende muligheter for selskapet.
– Transportsektoren og anleggsbransjen
er i seg sjøl en spennende sektorer å følge
med på, og noe jeg involverte meg sterkt
i som statsråd. Det Steer holder på med
rundt teknologi, for å kunne drive mer
effektivt og samtidig oppnå en gevinst
knyttet til helse, miljø og sikkerhet, er
noe som appellerer veldig til mitt hjerte,
uttaler Solvik-Olsen i pressemeldingen.

Hvordan kan vi hjelpe deg?
Ta kontakt og spør oss!
Tlf: 51 81 85 00

VIDERE VEKST

Den nye styrelederen legger ikke skjul på
at ambisjonen er at Steer skal vokse videre,
både hjemme og ute.
– Ikke minst er markedet inn mot
gruvedrift og anleggsbransjen i USA interessant. Og ettersom jeg skal være i USA
fram til sommeren, kan jeg gjennom mitt

Les mer på:

ahlsell.no
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nettverk og mange kontakter der forhåpentligvis bidra til å åpne noen dører til
det markedet.
– Steer har flinke ingeniører, teknologer
og bedriftsfolk. Så kan jeg forhåpentligvis tilføre noe gjennom min kunnskap
om USA og min erfaring rundt ledelse
og bransjeteknologi. Det er det vi skaper
totalt som et lag som teller, og jeg mener
det er gode forutsetninger for at dette skal
bli bra, fremholder Solvik-Olsen.
BLIR OGSÅ MEDEIER

Konsernsjef for Gjermundshaug Gruppen
Ole Gjermundshaug er glad for å ha fått
Ketil Solvik-Olsen med på laget.
– Dette er veldig bra for oss. Ettersom
han for tida er bosatt i USA, et av markedene vi jobber aktivt for å komme inn
på, er det klart at hans kompetanse og
nettverk vil være til stor hjelp for Steer,
sier Gjermundshaug.
– Ketil har gjennom sin varierte erfaring
meget god kjennskap til bransjen og har
gode ideer og tanker om fremtidens bærekraftige tekniske løsninger. I tillegg er han
en teknologientusiast som glir rett inn i
utviklingsmiljøet i Steer. At han tar eierskap
gjennom en liten aksjeandel i selskapet er
også en bekreftelse på at vi er på rett vei,
sier daglig leder i Steer, Pål Ligård.

Jobber for medlemmene: Fredrik Tronhuus er ny kommunikasjonssjef i MEF.
(Foto: Jan-Richard Kjelstrup (ASD).

Ny
kommunikasjonssjef
i MEF
– Vi er svært glade for og
stolte over at Fredrik Tronhuus
har takket ja til å bli vår nye
kommunikasjonssjef. Han har
bred erfaring fra NHO, Stortinget
og regjering, sier Julie Brodtkorb,
administrerende direktør i
Maskinentreprenørenes
Forbund (MEF).

– Nåværende kommunikasjonssjef
Håvard Almås slutter i MEF i mai etter
åtte år, for å søke nye utfordringer. Han
har bidratt med en fantastisk innsats
for MEF, sier Julie Brodtkorb.
Tronhuus har bachelor i økonomi og
administrasjon, har vært praktikant i
NHO Service, rådgiver i Høyres stortingsgruppe og politisk rådgiver for
arbeids- og sosialminister Anniken
Hauglie.
– Medlemmene i MEF er travelt
opptatt med å bygge landet, og jeg
gleder meg til å jobbe for at de får best
mulig rammebetingelser og sin stemme
hørt slik at vi sikrer arbeidsplasser i
hele landet i en svært viktig næring,
sier Fredrik Tronhuus.
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Laksforsmo direktør for
drift og vedlikehold i SVV
Bjørn Laksforsmo er ansatt som direktør for drift og
vedlikehold i Statens vegvesen. Stillingen er nyopprettet for den nye landsdekkende divisjonen.

Glad trio: Administrerende direktør Egil Krokan, markedskoordinator
Cathrine Brich og anleggsansvarlig Tore Aanerød (t.h.) i Kaeser Kompressorer AS. (Foto: Jørn Søderholm)

45-åringen fra Tromsø skal
lede den nye divisjonen, som har
ansvaret for drift og vedlikehold av
riksveiene og utbyggingsprosjekter
opp til 200 millioner kroner.
Divisjonen har om lag 900
ansatte og har sitt divisjonskontor
i Tromsø. Direktøren rapporterer
til vegdirektøren og er en del av Nyansatt: Bjørn Laksforsmo,
Vegvesenets nye direktør for
ledelsen i Statens vegvesen.
drift og vedlikehold. (Foto:
Laksforsmo kommer til Vegve- Statens vegvesen)
senet fra egen konsulentvirksomhet. Han har tidligere hatt lederstillinger i Troms kraft og
Torghatten.
– Jeg er glad for at Bjørn har takket ja til stillingen. Vi har
vært heldige med å kunne velge av mange gode søkere både fra
egen organisasjon og eksternt. Bjørn har godt dokumenterte
lederegenskaper og svært relevant erfaring for oss i en krevende
omstillingstid. Evnen til å se helhet og skape resultater for framtiden blir viktig for den nyetablerte landsdekkende divisjonen
med hovedkontor i Tromsø, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Feirer 30 år i Norge
Det er 30 år siden Kaeser etablerte seg i
Norge med de tyskbygde kompressorene.
– Tretti år med suksess gjør definitivt noe med selvtilliten!
Målrettet fokus på pålitelighet, energieffektivitet og forebyggende vedlikehold, er en del av oppskriften på suksess. Dette
danner grunnlaget for det aller viktigste: Størst mulig kundetilfredshet.
Den ubeskjedne attesten er det det Kaeser Kompressorer
som setter på seg selv i en pressemelding i anledning selskapets
30-årsjubileum.
Kaeser Kompressorer AS ble etablert 31. januar 1990, som et
heleiet datterselskap av det tyske konsernet Kaeser Kompressoren SE. Selskapet har siden den tid utviklet seg til en viktig
leverandør av trykkluftløsninger i det norske markedet.
Selskapet har vokst greit. Fra oppstartsåret med syv ansatte,
fire forhandlere og en omsetning på rett over fire millioner til
i dag med 47 ansatte, et landsdekkende service- og forhandlernettverk og en årsomsetning på rundt 170 millioner kroner.
I januar 1993 feiret selskapet åpningen av sitt nye bygg, det
nye Trykkluftsenteret i Vestby. I 2006 ble bygget totalrenovert,
og i 2018 ble bygget igjen oppgradert med påbygg av en helt
ny tredje etasje.
– Med den siste utvidelsen fikk vi vårt eget smarthus, basert
på energiledelse sertifisert etter ISO 50001. Det var en milepæl
i arbeidet med vår ambisjon om å være den mest energibevisste
trykkluftleverandøren i bransjen. Den posisjonen må befestes
ved ustanselig å være i forkant med å ta i bruk ny teknologi,
sier Kaeser Kompressorer AS i en pressemelding.
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NYHETER

NYHETER
SELGERE: Joh Einar
Solhaug og salgssjef Erik Karlsen i
Norgeodesi.

Trippelpremiere
for Hyundai
Hyundai stiller med 12
maskiner på anleggsmessa
Samoter i Italia i mars. Tre
hjullastere i A-serien har
Europa-premiere, og er
aktuelle for Norge.

Ny kompakt 3D-laserskanner
gir resultatet direkte i felt
Norgeodesi AS benyttet Arctic Entrepreneur til en premiere på en helt
ny, kompakt 3D-laserskanner. – Trimble X7 gir deg resultatene med
én gang, direkte i felt. På en tablet, sier importør Norgeodesi.
I 2016 kom Trimble SX10, en totalstasjon
med 3D-skanner. Her er lillebroren X7. En
kompakt 3D-skanner som leverer resultater
direkte i felt, på en tablet.
– God til entreprenører, oppmålingsfirma,
kommuner, konsulenter, rådgivere, arkitekter, veiprosjekter, politi og så videre, sier Joh
Einar Solhaug. Han er sjef i Normann Olsen
Maskin AS og datterselskapet Norgeodesi AS.
X7 registrerer om den blir flyttet, og har
programvare som syr sammen punktskyen
imens. Dette gjør at man sparer mye tid

både i felt og på kontoret. Programvaren
sies å være svært enkel å bruke, og vil egne
seg meget godt også for de som ikke har
gjort landmåling og 3D-skanning før. Dette
er også den første 3D-laserskanneren som
kalibrerer seg selv underveis. Den funksjonen skal sikre får korrekte resultater alltid.
Enheten skal ikke trenge å sendes inn til
serviceverksted for kalibrering. Dette gir
store besparelser for brukeren.
Trimble X7 er robust og tilpasset norsk
klima med IP55 støv- og vanntetthet.

LEICA: NYTT STYRESYSTEM TIL BORING OG PÆLING
Leica Geosystems har akkurat lansert et nytt 3D-system til bore- og pælerigger.
Begge er basert på Leicas "alt-i-ett" MC1 3D maskinstyringsplattform.

– Gir nøyaktig posisjon og dybde, sier
Leica Geosystems i en pressemelding.
Det nye systemet skal gjøre det mulig
å jobbe mer nøyaktig, og utveksle data
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i sanntid mellom maskin og kontor.
MC1-plattformen sies å kommunisere
med alle andre på prosjektet. Det støtter
formatene IREDES, KOF og LandXML,
og integreres sømløst i iCON-serien.
– Alle hull bores med dybde og vinkel
som spesifisert. Alt går raskt, og dokumentasjonen er enkel å eksportere fra
systemet etterpå.
Det sier boreriggoperatør Odd Are
Frydenlund i Fjellsprenger AS i pressemeldingen fra Leica Geosystems.

HL940A, HL955A, HL960A, vinner
av Samoter "Technical Innovation
award".
Den nye trioen hjullastere er
starten på en større A-serie hjullastere fra Hyundai. Alle med drift
av en ny Cummins steg V motorplattform. Avgassrensingen er i én
kompakt enhet. De nye motorene
sies å være enkle i vedlikehold, takket
være et online diagnosesystem, lange
serviceintervaller og – trommevirvel
– en automatisert reset av dieselpartikkelfilter (DPF) som greier seg uten
både EGR og manuell regenerering.
Hyundai har for vane å spekke
sine maskiner godt opp med utstyr.
Så også her. Romslig og luftig hytte,
elektrohydrauliske spaker – inkludert
mulighet for spakstyring, luftfjæret
førerstol, fjernstyrt dør og et 360
graders ryggekamera med fugleperspektiv og radar som oppdager farer
i mørke for å nevne noe.
955 og 960 kommer med forsterket
bakaksel, og kan leveres også med
heavy duty foraksel for avfallshåndtering og industri. 940 og 955 leveres
med et nytt parallell Z-bar aggregat
som skal gi parallelt løft og større
tiltstyrke.

HJULLASTERE: Hyundais nye HL960A
og dens to mindre søsken kommer til
Europa for første gang.
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VA

NYHETER
STYRE: Første rekke f.v.
Lars Atle Holm (NMBU),
styreleder Sigurd Grande
(Oslo kommune), Ingunn
Tryland (Norsk Vann) og
Finn Bangsund (MEF).
Andre rekke t.v. Ari
Soilanmi (RIF), Yngve
Wold (Norsk Vann) og Sjur
Tveite (Prosjektleder).
Tredje rekke t.v. Terje
Reiersen (Basal), Torbjørn
Loteh Vik (Brødrene Dahl)
og Hans Christian Sundby
(NMBU). Bakerst fv Knut
Bjarne Sætre (Bærum
kommune), Peer-Christian
Nordby (RIN), Einar
Melheim (konsulent) og
Bjarne Haugland
(VVP-VA).

VA-senteret stiftet som AS

Vannbransjens eget kompetansesenter innen vann- og avløpsinfrastruktur er nå formelt stiftet som aksjeselskap. Her møtes styret i det
nye selskapet for første gang.
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

ÅS: Se på dette bildet. Hvis du er interessert i VA-sektoren, så drar du antakelig
kjensel på flere av personene. Men aldri
har de vært samlet som dette før. Dette er
nemlig det ferske styret i det like ferske
selskapet Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS.
Onsdag 11. desember var gjengen samlet
til det første formelle styremøtet i det nystiftede selskapet. Vannsenteret ble stiftet som
offentlig/privat selskap 26. november.
FYSISK ETABLERING

Selskapet skal nå gå i gang med den fysiske
etableringen av anlegget som skal utgjøre en

viktig kunnskapsformidler og et samlingspunkt for bransjen: Kompetansesenteret for
vann og avløp. På Ås, noen mil sør for Oslo.
Lokaliseringen er i tilknytning til NMBU på
Ås. Planlagt åpning er høsten 2021.
– Senteret skal bidra til innovasjon og
kompetanseutvikling. Kunnskapen skal
sikre et best mulig grunnlag for at bransjen skal møte de krevende utfordringene
den står overfor, skriver Norsk Vann i en
artikkel.
Norsk Vann er største aksjonær i det nye
selskapet. Inne på eiersiden er også en hel
rekke aktører med interesser innen VA.
Deriblant MEF.

Kutter maling
og plast på
gategods
Nå leverer Ulefos alt gategods uten maling og plastemballasje. Av hensyn til
miljøet.
Det framgår av en pressemelding fra
Ulefos. Fra midten av januar leveres
alt gategods fra Ulefoss umalt. Den
tidligere plastinnpakningen er også
borte. Nå gjøres alle leveranser som
du ser dette bildet: Båndet fast på pall,
uten plast.
– Det ble helt naturlig for oss å ta
steget helt ut og kun tilby umalt gategods. Ene og alene på grunn av miljøhensyn, sier salgs- og markedsdirektør
Lasse Enger-Larsen i Ulefos.
Ulefos har malt sitt gategods i en
tynn, vannbasert maling. Malingen
har kun en estetisk hensikt. Korrosjonsbeskyttelsen er det støpejernet
selv som sørger for.

LEDENDE INNEN FJELLSIKRING

Et maskinentreprenørfirma med over 40 års erfaring
GJØR KREVENDE OPPDRAG ENKLERE

KAREN SOGNS VEI 49, 3275 SVARSTAD

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

E-POST: post@gjerden-fjellsikring.no
TELEFON:

400 03 780

www.gjerden-fjellsikring.no
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AKTUELT

AKTUELT
GLAD: Julie M. Brodtkorb er godt fornøyd med
innholdet i Byggkvalitetuvalgets rapport. Her
sammen med utvalgsleder Nils-Henrik von der
Fehr. (Alle foto: Jørn Søderholm)

Byggkvalitetutvalget foreslår en betydelig
opprydding i et tungrodd og bryåkratisk
regelverk. Store ressurser i både bygg,
anlegg og det offentlige går i dag med til å
følge regler som dels er overflødige og dels
virker mot sin hensikt.
Utvalget la tidlig i februar fram sin
rapport på en pressekonferanse der
kommunal- og moderniseringsminister
Nikolai Astrup tok imot rapporten.
SKROTER SENTRAL GODKJENNING

Lettere å være
praktiker
Vekk med sentral godkjenning, tiltaksklasser og ansvarsrett. Inn med statlige
krav til kunnskap hos utførende på spesielt viktige områder. Byggkvalitetutvalget
vil gjøre det enklere å være praktiker. – Kjempebra! Vi har blitt hørt, sier MEFdirektør Julie M. Brodtkorb.
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no
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Her foreslås det blant annet å skrote hele
ordningen med sentral godkjenning,
tiltaksklasser og ansvarsrett.
Kvalifikasjonskrav på bedriftsnivå
forsvinner også. Utvalget er mer opptatt
av at de som faktisk gjør jobben ute i felt
har kompetanse, enn hva slags teoretisk
kompetanse bedriften besitter.
– Samlet innebærer dette en målretting
av kvalifikasjonskravene etter plan- og
bygningsloven. Til dels uhensiktsmessige kvalifikasjonskrav til foretak fjernes.
Gjennom offentlige anskaffelser må det
stilles krav om fagarbeidere og læringer
slik at kompetanse i det utførende leddet
premieres. Dette forventes å bidra til å
løfte kompetansenivået i næringen, sier
utvalget.

god jobb uten den formalutdanningen?
– Ja. I realiteten fjerner vi offentlige
kvalifikasjonskrav på de områdene. Så
mener vi at i stedet bør de aktuelle bransjene sørge for å ha feks medlemskap i
bransjeorganisasjoner, sertifiseringordninger, kursbevis osv. Altså andre måter
hvor man kan vise fram at dette er noe
man kan, sier han.
I stedet for dagens ansvarsrett på
bedriftene vil utvalget plassere ansvaret
hos byggherre og tiltakshaver, som alene
skal stå ansvarlig overfor det offentlige
dersom det ikke bygges i tråd med gitte
tillatelser.
– Dette vil gi et tydeligere regelverk og
redusere misforståelser om hvilket ansvar
aktørene i næringen påtar seg, sier utvalget
i en pressemelding.
Rapporten er på over 100 sider, og lister
opp et sett av tiltak som samlet skal innebære
en forenkling og opprydding i regelverk.
I dag er det staten gjennom DiBK som
bestemmer hvem som er kvalifisert til

ethvert byggearbeid. Der får praksis og
erfaring liten uttelling, mens formell
kompetanse på papiret veier tungt. Dette
vil utvalget avvikle.
– I stedet bør det gjelde kompetansekrav
for dem som gjør arbeider som er avgjørende for at boliger og bygg skal være sikre
og trygge. Sentral godkjenningsordning
foreslås nedlagt, og erstattet av en lovregulering av yrker, sier utvalget.
DE SOM GJØR JOBBEN

I framtiden vil Byggkvalitetutvalget at
det skal stilles kvalifikasjonskrav til de
personene som skal utføre arbeidet. Disse
kravene er det myndighetene som skal
stille. Utvalget har ikke gått i detaljer om
hvordan det skal gjøres.
– Men vi har tilsvarende ordninger på
andre områder. Eksempelvis heismontører
innenfor det som Plan og bygninsloven
berører. Men vi har det på mange andre
samfunnsområder. Dette er veldig vanlige
ordninger i andre land, for eksempel våre

TILTAKENE
Dette er de viktigste tiltakene utvalgsleder Nils-Henrik von der Fehr listet
opp under den 20 minutter lange presentasjonen av rapporten:

ENKLERE Å VÆRE PRAKTIKER

Utvalgsleder Nils-Henrik von der Fehr
forsikrer anleggsnæringen om utvalget
foreslår endringer som vil gjøre det enklere
å være praktiker i næringen.
– Vi har blant annet hatt folk fra anleggsbransjen. De forklart oss at her gjøres det
mye godt arbeid av folk som har lang
erfaring, men ikke nødvendigvis så mye
formalutdanning. Kanskje ikke utdannelse
i det hele tatt. Dem vil vi også gjerne legge
til rette for, sier von der Fehr til Anleggsmaskinen.
– Blir det lettere igjen å kunne gjøre en
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■ Innføring av en byggskadeforsikring. Ny type forsikring, som er vanlig i blant
annet Danmark. Vil gjøre forsikringselskapene delaktig i å sikre kvalitet.
■ Ta bort ansvarsrett. Alt ansvar hos tiltakshaver. Tiltakshaver må sette av mer
ressurser til å finne kompetente aktører
■ Ta bort sentral godkjenning. I stedet innføres kvalifikasjonskrav på personer
som skal utføre arbeid på viktige funksjoner.
■ Tiltaksklassene erstattets med klasseinndeling i byggeknisk forskrift, som
bygger på europeiske standarder. Færre særnorske krav, mer harmonisering.
■ Uavhengig tredjepartskontroll (på bygg) får større ansvar. Blir også utvidet til
andre områder enn i dag.
■ Kommunene kan kreve spesiell kompetanse i enkeltprosjekter.

S I D E 23

AKTUELT

AKTUELT
ENTREPRENØR: Bent Aasli er godt
fornøyd. Ber om engasjement fra
alle i kampen videre.

OVERLEVERT:
Kommunal- og
moderniseringsminister Nikolai
Astrup tok imot
rapporten fra
utvalget.

INGENIØR: – Det
nytter å påvirke,
sier ingeniør og
bergsprenger
Morten Lorentzen.

– Nå starter kampen
Maskinentreprenør Bent Aasli fikk si sin mening til Byggkvalitetsutvalget. Han er ganske fornøyd med resultatet, men advarer mot å
tro at jobben nå er gjort. – En halv seier. Det er nå kampen begynner.
Vi er faktisk flinke. Det må vi være flinkere til å få fram, sier Aasli.
naboland. Den praktiske siden av saken
burde være nokså enkel, sier Nils-Henrik
von der Fehr til Anleggsmaskinen.
HAR BLITT HØRT

MEF-direktør Julie M. Brodtkorb er strålende fornøyd med at MEF har blitt hørt.
– Kjempebra! Det betyr at de har hørt på
oss. MEF har oppnådd de viktigste tingene
vi har fremmet i denne saken. Da betyr det
at de som i dag er praktikere, men ikke har
papirer, vil få fortsette i sitt yrke. Det har
vært viktig for oss, sier hun.
Brodtkorb og MEF var på forhånd redd
for at det ville komme betydelig strengere
krav til formalkompetanse framover. Det
tror hun mindre på nå.
– Vi har hatt grunn til å frykte at det vil
bli lagt mer vekt på formalkompetanse,
ut fra de signaler vi har fått i møter med
direktorater og departement om skolene
våre. Vi har fryktet at det hadde sammenheng med hva slags krav de så for seg å
legge inn i en kvalifikasjonsordning. Når
et utvalg satt ned av regjeringen anbefaler
det motsatte, så vil det være merkelig om
de likevel gjør det, sier Brodtkorb.
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PÅ HØRING

Rapporten ble i slutten av februar sendt ut
på høring, med svarfrist i juni. Deretter skal
kommunal- og moderniseringsministere
møte bransjeorganisasjoner til samtaler.
– Det er interessante forslag, som jeg er
spent på hvordan blir mottatt blant aktørene i bransjen. Det å plassere ansvar er
det tydelig at utvalget er opptatt av. Så
opplever jeg at de tar til orde for ganske
kraftige forenklinger. Det vil det sikkert
være ulike meninger om. Her er det
selvfølgelig en balanse mellom hvor mye
detaljstyring du skal ha, og hva slags byggkvalitet man forventer å få ut i den andre
enden, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup til Anleggsmaskinen.
Han sier seg spent på mottakelsen, og er
glad utvalget har hatt en referansegruppe
som har sittet tett på. MEF har vært representert i denne referansegruppen.
– Betyr forhåpentlig at man har
forankring i de enkelte bransjene, sier
Astrup.
– Når får vi se konkrete endringer på
området?
– Først må vi sende det på høring. Deret-

ter må vi se hva slags endringer det vil bli.
Men dette er et spennende oppspill til ny
politikk, sier han.
UTVALGET HAR SETT

– Utvalget har sett de problemstillinger
våre medlemmer møter hver dag og som
vi har i lengre tid har forsøkt å synliggjøre
ovenfor myndighetene. Vi er glade for at
utvalget har sett det. Nå forventer vi at
departementet følger opp de gode anbefalingene i rapporten i det videre arbeidet,
sier fagsjef Finn N. Bangsund i MEF.
Mange bedrifter sliter etter innstrammingen i Sentral godkjenning i 2016. Nå
mener han bransjen må få et regelverk som
i større grad sikrer riktige kvalifikasjoner i
prosjekter enn i dag.
– Utvalget peker på at det er næringen
selv som har ansvar for å utvikle kompetanse og som har best oversikt over
hvilken kompetanse som er nødvendig
for de ulike oppgavene. Det er en viktig
erkjennelse. Utvalget utfordrer videre
næringen til å etablere ordninger som
synliggjøre bedriftenes kompetanse for
oppdragsgivere. Den utfordringen skal
vi ta, sier Bangsund.
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– Rapporten? Ja, den har jeg lest grundig.
Den går i den retningen det måtte gå.
Og den retningen jeg snakket om da
jeg møtte ekspertutvalget. Hvis jeg har
forstått rapporten riktig, så mener utvalget at kvalifikasjonene følger personene
som gjør jobben. Ikke firmaet, sier Bent
Aasli.
Han driver som maskinentreprenør i
området rundt Lillestrøm. For et par år
siden frontet han sammen med MEF-direktør Julie Brodtkorb MEFs argumentasjon overfor Byggkvalitetsutvalget.
Her ble det advart mot å la teoretisk
høyskolekunnskap trumfe solid praktisk
kompetanse. Her har utvalget ikke bare
lyttet, men også innrettet sitt budskap
langt på vei etter det.
Bent Aasli er fornøyd, men retter
også en advarende pekefinger i været:
Kampen er ikke vunnet. Tvert imot.

– Dette er en halv seier. Det er nå
kampen begynner. Det er veldig viktig
at MEF tar eierskap til saken og går i
front, sier han.
Den oppfordringen går ikke bare til
toppen i MEF, den går til alle.
– MEF og alle medlemmer. Nå må
også grasrota løfte ræva fra stolen. Vi
har blitt reddet av gongongen. Nå må
vi bruke anledningen. Vi har blitt hørt.
Nå begynner kampen for å få utvalgets
rapport omdannet til praktisk politikk.
Vi er faktisk ganske flinke. Men vi MÅ
bli flinkere til å få det fram, sier Aasli.
Om to år utløper overgangsordningen. Da skal den erstattes av "noe".
Formodentlig nye forskrifter. Byggkvalitetsutvalgets rapport danner et viktig
grunnlag for dette. Det gjør også alle
innspill fra bransjeorganisasjoner og
andre involverte aktører.

«Vi har blitt reddet av gongongen.
Nå må vi bruke anledningen.»
Bent Aasli
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– Det er to år til overgangsordningen
utløper. Den tida går veldig fort. Denne
gangen har man sagt man skal gjøre noe
grunnleggende. Det er jeg veldig fornøyd
med. Om den halve seieren nå skal bli
en full seier da, så krever det mye engasjement og arbeid, sier han.
Det samme sier Morten Lorentzen i
Follo Fjellsprenging AS.
– VIKTIG Å REAGERE

– Rapporten er egentlig en innertier for
vår del. Spørsmålet er bare om det blir
sånn, sier Morten Lorentzen. Ingeniøren og bergsprengeren ber alle i bransjen
være med på å påvirke.
– Nå er det veldig viktig å holde denne
kampen varm. Mobilisere og reagere.
Folk har en tendens til å sove, og klage
når det kommer noe nytt. Ofte er det
lite engasjement for å påvirke. Men det
nytter å påvirke. Vi må reagerer og være
aktive, sier Morten Lorentzen.
I forrige utgave skrev vi om ingeniøren og bergsprengeren fra Follo.
Han har rikelig erfaring fra komplekse
prosjekter, og en ingeniørutdanning
som teoretisk ballast. Likevel fikk han
ikke sentral godkjenning i TK3 innen
sitt arbeidsområde. Årsak: Han gikk
"feil" linje på ingeniørhøyskolen for 20
år siden. Som maskiningeniør er han
ikke berettiget til sentral godkjenning
i vei og grunnarbeid.
Lorentzen ble nylig valgt inn i Bransjerådet for fjellsprengning, som Bergsprengerkomiteens representant.
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GLATT: Utsatte svinger, bakker og strekninger
kan være spesielt aktuelt å holde isfrie, for å
unngå situasjoner som dette. Personer eller
strekning på bildet er ikke omtalt i artikkelen.
(Foto: Jørn Søderholm)

LADER: Brønnboring kan bli en disiplin i veibygging.
Solvarme lades ned i energibrønner, og hentes opp igjen
om vinteren. (Illustrasjon: Trafikverket)

Vil tine vanskelige vinterveier med bergvarme

Tilbud fra
iKKEN no
SErbUT
LASErbUTiKKEN
LASErbUTiKKEN
laserbutikken.

Nedo Tubus2

Vinterveier kan holdes isfrie uten salt.
I stedet brukes bergvarme som «lades»
opp av sol og varme om sommeren til
å holde is og snø vekk om vinteren.
Det testes nå i Sverige.
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

annen grunn er nye ideer. Tanken med dette prosjektet er å bruke
bergvarme fra en eller flere energibrønner til oppvarming, på
samme måte som oppvarming av bygg. Men det er (minst) ett
problem.
– En enebolig har et nokså begrenset energiuttak. Da kan
grunnen rundt bergvarmebrønnen fylle på, slik at det blir tilstrekkelig varme. Men ved større uttak må det tilføres energi, konstaterer Johnsson.
LADER MED SOLVARME
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brukstid og hurtig lading.
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post@maskinstyring.com

www.maskinstyring.com

Man varmer opp små og store hus med jord- og bergvarme.
Hvorfor ikke bruke samme metode for å varme opp veistrekninger?
Det er et av spørsmålene som ligger bakom et forskningsprosjekt
i Sverige. Her prøver universitetet Chalmers ut en løsning for å
holde veien is- og snøfri ved hjelp av varmepumpe og energibrønn
boret i fjell. Prosjektet er finansiert av Trafikverket, med støtte
fra etatens norske kollega Statens vegvesen. Målet er å finne nye
løsninger for framkommelighet på vinterveier både i Sverige og
Norge.
HOLDE VEIER ISFRIE

Det framgår av en nyhetsmelding fra det svenske nyhetsbyrået TT,
publisert blant annet i en reportasje hos Ny Teknik og bilbladet
Auto Motor Sport.
– Hensikten er å utvikle en metode der vi ved hjelp av bergvarme
kan holde veier isfrie. Det kan gi bedre framkommelighet, færre
ulykker og redusert saltbehov, sier Josef Johnsson. Han er fersk
doktor i byggteknologi på Chalmers.
Verken varmepumpe, bergvarme eller oppvarming av vei og
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Løsningen på det problemet ser det svenske prosjektet for seg
ligger i å la solvarme «lade» systemet med varme om sommeren.
Varme som siden hentes opp igjen om vinteren.
Varmen lades og hentes tilbake gjennom slynger av rør som
ligger i veibanen. Akkurat som vannbåren gulvvarme i bygg. Rørene
ligger langt oppe i konstruksjonen, under det øverste slitelaget
med asfalt. Om sommeren varmes væsken i rørene opp. Denne
varmen føres ned i berget med sirkulerende væske. Der lagres
energien til vinterhalvåret.
Systemet er tenkt brukt på kortere strekninger. Eksempelvis
problematiske kurver, kryss og bakker.
Teknikken har blitt utprøvd og kalibrert i en testrekningn utenfor
Östersund i Sverige. Om – og eventuelt når – den den faktisk
installeres i en veistrekning? Tja, det er litt mer i det blå.
– Resultatene ser bra ut. Med små temperaturer kan man oppnå
akkurat det vi behøver: En litt varmere veioverflate som gir bedre
feste for kjøretøy. Vi burde kunne ha det i funksjon om fem år,
sier Jan-Erik Lundmark.
Han er nasjonal koordinator for veibelegg i Trafikverket. Nå
er han og etaten på leting etter en høvelig strekning å teste ut
teknikken på en vei i bruk.
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VETERAN: Det er 50 år siden Ivar Tanum
kjøpte en traktorgraver og startet for seg
selv. Firmaet har vokst sakte, men sikkert,
og har i dag i overkant av 20 ansatte.

UTFYLLING: Det skal fylles ut 6 millioner tonn
steinmasser i Gilhusbukta for å kunne realisere det
planlagte fjordbyprosjektet. De er omtrent halvveis
med den jobben. (Foto: Ivar Tanum AS).

God på drittjobber i 50 år
Han har blitt stoppet uten førerkort i Montana, blitt innkalt til tjeneste i Vietnamkrigen, gravd etter lik og fylt ut 6 millioner tonn stein i Drammensfjorden – for å
nevne noe. I år fyller maskinentreprenøren Ivar Tanum AS 50 år.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Ivar Tanum (71) er født og oppvokst i
Lier utenfor Drammen. Han kan nesten se
hjem til gården oppe i lia fra kontoret på
Gilhus. Det er der vi møter ham en mild
februardag for å høre om bedriftens historie – fra den spede begynnelse i 1970 og
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frem til i dag. Med ham er også sønnen
Ivar-Andreas Tanum, som overtok som
daglig leder for tre-fire år siden.
– Kona mi spør meg: «Nå som du har
blitt så gammel og Ivar-Andreas har overtatt, så kanskje du kan kutte ned til normal

arbeidstid snart?» humrer Ivar. For det har
jo vært mye jobb.
– De første 15-20 første årene var det
kun jobb, jobb, jobb. Fremdeles starter jeg
rundt seks om morgenen, og holder på til
sekstida om ettermiddagen. Jeg har ikke tatt
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stilling til om eller når jeg skal trappe ned
mer, men de siste par årene har jeg faktisk
klart å ta fri noen få fredager og blitt med
kona på hytta. Jeg kan telle på to hender
antallet ganger det har skjedd siden hytta
sto ferdig i 1990. Det blir en livsstil, dette
her. Men det er klart at jeg hadde aldri greid
å få det til hvis det ikke var for kona mi,
som har tatt seg av alt hjemme gjennom
alle disse årene, sier han.
EMIGRERTE TIL USA

Det var egentlig en tilfeldighet at det ble
entreprenørbransjen på Ivar Tanum. For
det var til USA han ville som ung.
– Jeg var aldri noe særlig skoleinteressert. Jeg gikk på framhaldsskolen en
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ukes tid og realskolen et halvt år, før jeg
i stedet tok Wrede-Holms språkskole
i Oslo. Jeg hadde nemlig lyst til å lære
engelsk, for jeg ville til Amerika. En
fetter av min mormor hadde emigrert
dit mange år tidligere og spurte om jeg
ville være med bort. Og det ville jeg.
I 1964 tok vi så Amerikabåten over –
Bergensfjord – og det var stor stas, med
hornmusikk og greier. Da vi kom til New
York, tok vi tog til Chicago og videre til
Montana, der han bodde, forteller han.
STOPPA AV POLITIET

Fetteren drev blant annet som landsbruksentreprenør, og Ivar fikk kjøre skurtresker
og lastebil. Etter bare 14 dager i USA fikk

han imidlertid et ublidt møte med lovens
lange arm.
– Jeg var ute og kjørte en pickup, da jeg
ble stoppa av Montana Highway Patrol,
fordi et lys ikke virka. Politimannen spurte
om jeg hadde førerkort, men det hadde jeg
jo ikke – jeg var bare 15 år. Likevel fikk jeg
lov å kjøre hjem, og det endte med at jeg
fikk en bot på 15 dollar og 50 cent, forteller
Ivar, som gjorde lurt i å ta førerkortet ikke
lenge etterpå.
– Oppkjøringen gikk ut på å kjøre rundt
kvartalet. Jeg fikk ikke selve førerkortet
der og da, men jeg kunne bare kjøre mens
jeg venta på å få det tilsendt. Noen dager
senere fikk jeg faktisk førerkortet i posten,
ler han.
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FAR OG SØNN: Ivar Tanum
jobbet så mye da sønnen
Ivar-Andreas var liten at de ikke
så hverandre så mye. Men etter
at Ivar-Andreas begynte å jobbe
i bedriften selv, og etter hvert
overtok som daglig leder, ser
de desto mer til hverandre. De
har et svært godt forhold, både
privat og profesjonelt.

Alt

på ett sted

«Vi har aldri, i løpet av disse 50 årene, permittert
ett eneste menneske. Vi har en stabil arbeidsstokk,
hvor folk er trygge på arbeidsplassen sin.»
Ivar Tanum

Hele Amerika-eventyret endte imidlertid
ganske brått et par år senere, da Ivar fra
Buskerud ble innkalt til Vietnamkrigen.
– De begynte nemlig å sende immigranter ut i krigen også. Hvis jeg ikke hadde
blitt innkalt så hadde jeg nok blitt værende
der borte. I stedet reiste jeg hjem til Norge
og Lier igjen.
VIL IKKE BLI STØRRE

Da han kom hjem til Norge var byggingen
av jernbanetunnelen gjennom Lieråsen
godt i gang. Med sine 10,7 km er den
Norges nest lengste jernbanetunnel, etter
Romeriksporten.
– Fram til jeg dro i militæret fikk jeg
kjøre en del for han som hadde utkjøring
av stein i forbindelse med den tunellen. Da
jeg jeg var ferdig med militæret – i 1970 –
bestemte jeg meg for å starte for meg selv.

Jeg kjøpte da min første traktorgraver – en
Hymas 42 med sidegraver, forteller Ivar.
– Siden ble det både to og tre traktorgravere, en Brøyt og en Åkerman hjulgraver.
Selskapet vokste sakte, men sikkert. Da vi
var 25 år, hadde vi 12 ansatte. Nå er vi 50 år
og har omtrent dobbelt så mange ansatte.
– Vi har egentlig aldri hatt noe ønske om
ekspansjon. Den gradvise veksten har bare
vært en naturlig utvikling, sier sønnen og
daglig leder Ivar-Andreas Tanum.
– Vi har heller ingen intensjon om å bli
noe særlig større, men håper vi kan fortsette som vi har gjort. Vår suksess er at vi
er gode på drittjobber – det har vi alltid
vært. Enten det dreier seg om vannlekkasjer, kloakkskader, drenering rundt grunnmurer, fjerning av oljetanker, opprydning
av forurenset grunn, radonsanering eller
brøyting, sier han.

– Vi har til og med gravd etter lik for
Kripos en gang. Men uten å finne noe,
skyter Ivar inn.
ALDRI PERMITTERT

Helt fra den spede begynnelsen for 50 år
siden har en stor andel av jobbene Ivar
Tanum AS har tatt på seg handlet om vann.
– Det har alltid vært mye vannlekkasjer
og dreneringsjobber. I tillegg har det vært
mye rørlegging i området her. Lier er blant
de frodigste områdene i hele landet, på
grunn av Lierelva som snor seg nedover
lia. Vi har vel lagt rundt 35000 meter rør
under bakken, som forsyner alle jordene
rundt omkring her med vann. Dette foregikk hovedsakelig på 80-tallet, men senere
har det vært en del forlengelser og omlegginger, forteller Ivar.
– Før jobba vi mye på hovedledningsnet-

tet, men nå legger vi nesten ikke hovedledninger lenger; det er stort sett bare
stikkledninger inne i private hager, sier
Ivar-Andreas.
– Vi jobber forresten kun her i nærområdet. Du kan sette en passernål ved kontoret
her i Gilhus og lage en sirkel på fire-fem
mil ut; det er markedsområdet vårt. Vi har
alltid hatt nok jobber i dette området.
– Og vi har aldri, i løpet av disse 50 årene,
permittert ett eneste menneske. Vi har en
stabil arbeidsstokk, hvor folk er trygge på
arbeidsplassen sin. I anledning 50-årsjuibleet har vi forresten kjøpt et hus Spania,
som alle ansatte i firmaet kan bruke. Det
har de jammen fortjent, sier Ivar.

VERTIKALDRENERING:
Ivar Tanum AS leide
inn det svensk-hollandske firmaet BAT Cofra
til å vertikaldrenere
sjøbunnen i Gilhusbukta. Vertikaldrensmaskinen var en ombygd Cat
390, med en 60 meter
høy mast påmontert.
(Foto: Ivar Tanum AS).
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De siste årene har bedriften vært
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Sikker lagring og transport
924 19 800 | veratank.no

SIDE 30

A N L E G G S M A S K I N E N | N R .0 2 | M A R S 2020

A N L EG G S M A S K I N E N | N R .02 | M A R S 2020

S I D E 31

NYHETER

NYHETER
KNUSEVERK: Ivar Tanum har selvfølgelig et
eget mobilt knuseverk på tomta der de fyller
ut Gilhusbukta. På det meste fikk de inn 16 000
tonn steinmasser hver dag. (Foto: Ivar Tanum AS).

«Det skal fylles ut totalt 6 millioner tonn
steinmasser her for å lage mellom 160 000
og 170 000 kvadratmeter nytt land. Hittil
har vi deponert ca. 3,2 millioner tonn stein
i bukta, så vi er omtrent halvveis.»
Ivar-Andreas Tanum

byutviklingsprosjekter. Det planlegges
både skole, sykehus, boliger for 20 000
mennesker og tilsvarende mange arbeidsplasser i den nye Fjordbyen i Gilhusbukta.
Kontorbygningen til Ivar Tanum ligger
tilfeldigvis midt i dette området, og bedriften eier betydelige arealer der. For å få
plass til alt som skal bygges må Gilhusbukta i tillegg fylles ut. Og der kommer
Ivar Tanum AS inn i bildet.
– Det skal fylles ut totalt 6 millioner tonn
steinmasser her for å lage mellom 160 000
og 170 000 kvadratmeter nytt land. Hittil
har vi deponert ca. 3,2 millioner tonn stein
i bukta, så vi er omtrent halvveis. Tidli-
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gere har vi også deponert 3 millioner tonn
i Drammensfjorden for Drammen Havn,
så dette begynner vi å bli drevne på, sier
Ivar-Andreas Tanum, som hele tiden har
vært bedriftens primus motor og hovedansvarlig for Gilhusbukta-prosjektet.
– Mesteparten av steinmassene kommer
fra Langøya i Holmestrand. På det meste
fikk vi inn 16 000 tonn masser om dagen,
mens vi nå er nede i 10 000 tonn hver dag
– seks dager i uka, forteller han.
VERTIKALDRENERING

For å minimere setningsproblematikken
som oppstår når man fyller steinmasser på

STILL GOING STRONG: Ivar Tanum har ikke tenkt å gi seg ennå.
– De siste par årene har jeg faktisk klart å ta fri noen få fredager og blitt
med kona på hytta. Jeg kan telle på to hender antallet ganger det har skjedd
siden hytta sto ferdig i 1990, sier han.

leirgrunn i fjorden, benytter Ivar Tanum
AS seg av en metode som kalles vertikaldrenering.
– Vi henta inn priser fra hele verden,
og det var til slutt det svensk-hollandske
firmaet BAT Cofra som fikk jobben. Vertikaldrensmaskinen var en ombygd Cat 390,
med en 60 meter høy mast påmontert. Vi
plasserte den på en lekter, som vi styrte
med fjernkontroll. Maskinen fungerte
omtrent som en synål, og den presset
ned 22 500 drensslisser – 672 000 meter
til sammen – 3o meter under havbunnen. Den samme maskinen ble brukt
under utbyggingen av Changi-flyplassen
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i Singapore, og nå er den i Mexico, forteller Ivar-Andreas.
– Vanligvis ville det tatt flere tiår før
steinmassene hadde «satt seg» helt. Men
ved hjelp av disse drensslissene, vil trykket
fra massene gjøre at vannet i leira bli
presset opp gjennom dem. Det fremskynder setningsutviklingen enormt og man kan
dermed bygge oppå grunnen etter bare tre
år, forklarer han.
POSITIV UTVIKLING

– Det har vel skjedd mye i bransjen på disse
50 årene. Hva har forandret seg mest?
– Det har jo vært en enorm utvikling på
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utstyr og maskiner, siden min første traktorgraver med en enkel skuffe. Og når vi
skulle grave på vinterstid de første åra, sto
vi med telebrekke og kompressor. I dag har
vi jo tinematter og hydrauliske pigghammere, sier Ivar.
– Det har naturligvis blitt en stadig større
papirmølle og krav til dokumentasjon. Ikke
minst har det blitt mye større fokus på
HMS. Mye av utviklingen har blitt til det
bedre, og det er jo litt synd det ikke var
mer fokus på HMS tidligere, for da hadde
jeg nok sluppet å bruke disse i dag, sier
Ivar og peker på de små høreapparatene
i ørene sine.

– Utviklingen er i hovedsak positiv,
selv om det kan være kostnadsdrivende.
Det er også bra med skjerpede miljøkrav,
men man går kanskje litt fort fram når
det gjelder elektriske maskiner. Når man
ser en ombygd gravemaskin med strømkabel, og så står dieselaggregatet borti
gata, så blir det litt meningsløst, sier
Ivar-Andreas.
– Det vil nok komme stadig flere elektriske maskiner, og sannsynligvis også
brenselcellemaskiner, men jeg tror det er
en fordel å skynde seg langsomt, slik at det
hele blir bærekraftig, avslutter han.
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NYTT: Roald Madsen AS
har flyttet inn på en 50
mål stor tomt nord for
Tromsø. Både Pon Equipment og Volvo Maskin
er nærmeste naboer.
(Foto: Jørn Søderholm)

Krantjenester og
Spesialtransport
Sted: Tromsø

VINKJELLER: Rune Madsen har utstyrt nybygget med det meste.

Madsens nye storstue
De slet med en trang og lekk brakkerigg fra 1985.
Nylig flyttet Roald Madsen AS inn i et nytt praktbygg
med egen "vinkjeller", boblebad og moderne verksted.
TIL-sponsor er de også. – Bedriftskulturen er det
viktigste vi har, sier daglig leder Rune Madsen.
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

TROMSØ: – Verdt det? Ja, det kan jeg love
deg. Her kan vi ha mer struktur og gjøre
en mer seriøs og proff jobb. Vi ønsker å ta
skrittet opp fra å være en liten entreprenør.
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Jo mer proff du greier å være i alle ledd, jo
større er sjansen for et godt resultat. Dette
bygget er en del av det.
Daglig leder Rune Madsen viser oss stolt

rundt. Nybygget til Tromsø-entreprenør
Roald Madsen AS sto innflyttingsklart litt
før jul.

Hele øverste etasje er et rendyrket festog selskapslokale med bar, utendørs boblebad med TV, Playstation på lerret – og et
stereoanlegg til to millioner kroner.
Jåleri og stormannsgalskap? Langtifra.
Bygget er en investering i det viktigste
bedriften har: De ansatte og en god bedriftskultur.

KONTOR OG FESTLOKALE

MORO

4500 kvadratmeter med topp moderne
lokaler på Tromsøya, like nord for sentrum.
Her er det som ventet lyse og fine lokaler
for verksted, kontorer og kantine. Her er
det også en del funksjoner som ikke er
fullt så vanlige hos en maskinentreprenør. Komfortable hvile- og soverom, for
eksempel.

– Alle steder vi er, der skal vi gjøre noe
moro. Dette bygget er å putte penger inn i
bedriften, i noe som gjør det bedre for alle.
Det var en stor forbedring å komme hit fra
de gamle lokalene. Men det var meningen
også at overgangen skulle være stor. Det er
sånn vi gjør det hos oss, sier han.
Der andre bedrifter sliter med å få tak i
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• Rask responstid
• Utmerket service
• Solid kompetanse
• Alltid tilstede
• Døgnservice

A N L EG G S M A S K I N E N | N R .02 | M A R S 2020

Telefon: 64 83 51 00

Asle Skoveng Kranservice AS
Prost Stabels vei 14 • 2019 Skedsmokorset
Epost: post@skoveng.no

facebook.com/skoveng/
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VERKSTED: I stedet for smøregrav med jekk har Roald Madsen AS
utstyrt det nye verkstedet med fleksible løftebukker.

Enkelt, effektivt og nøyaktig
Topcon GPS maskinstyring til alle maskiner
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folk, så har Madsen en jevn strøm av folk
som ønsker å jobbe hos dem. Slutter er det
knapt noen som gjør i bedriften, ifølge Rune.
De gamle lokalene var ifølge Madsen selv
dårlige. Skikkelig dårlige. Under brakkestandard. Nærmere bestemt i en brakkerigg
kjøpt brukt i 1985. Regnet det ute, så regnet
det også inne.
Den 50 mål store tomta og bygget er
bygget større enn de trenger selv for
tida, og er delvis utleid til andre. Men
nå vokser bedriften såpass at det er "like
før" de trenger plassen selv. Den veksten
foregår alle andre steder enn hjemme i
Tromsø.
– Tromsømarkedet dør. Det har falt helt
bort, så vi må satse ut av byen. Vi har jobber
i Balsfjord, Bjerkvik og ut mot Harstad. Vi
har etablert oss i Bodø, og nå går vi inn i
Fauske. Når vi går inn nye steder, så kreves
det mye oppfølging både på administrasjon
og kalkulasjon, sier han.
Roald Madsen AS har etablert seg
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TRENINGSROM: De drøyt 120 ansatte bruker gjerne mer enn
"bare" arbeidstiden. Godt utstyrt treningsrom blir mye brukt.

permanent i Bodø, og kjøpte nylig et 1000
kvadratmeters driftsbygg med verksted,
kontor og hybler. Oppstarten foregikk med
ansatte fra Tromsø, men nå ansettes det
folk i Bodø.
LYKKES I BODØ

– I Bodø har vi lykkes godt, og blitt den
største entreprenøren. Nå skal vi stabiliseres oss der et års tid før vi trekker videre
sørover. Da ser vi på Trondheim som neste
steg, sier Madsen.
Når virksomheten utvides, så skjer også
det med bedriftskulturen som den fremste
rettesnoren. Risiko tar man gjerne der i
gården, bare det skjer på de rette premissene. Oppkjøp av eller sammenslåinger
med andre bedrifter er ikke aktuelt. Til det
er bedriftskulturen for viktig.
– Firmaer gikk konkurs i Bodø. Vi mente
det var penger der, og nå skal vi bevise det.
Oppkjøp har jeg ingen tro på. Vi setter
opp egen virksomhet. Menneskene utgjør

bedriften. Å bygge bedriftskultur tar veldig
lang tid. Når vi går inn på nye steder, så
går vi inn med våre folk. Så får de lære
opp de nye. Vår bedriftskultur betyr alt.
Hvis du kjøper opp et firma, så sitter du på
fastgrodde ting. Du bruker lengre tid på å
få det strukturert enn å få ditt eget firma
opp og stå, sier Madsen.
– Hva er ambisjonene? Bli riksentreprenør?
– Vi har ikke spesielt store vekstambisjoner. Men vi har en drøm om å ikke råtne
på ett sted. Vi flytter oss til nye steder. Når
markedet svinger kan vi flytte folk imellom
avdelinger og prosjekter i ulike regioner,
sier han.
FOR STORE PROSJEKTER

Troms og Finnmark fylkeskommune har i
budsjettforslaget varslet en hel del arbeid
for anleggsbransjen, med store utbyggingsprosjekter. Det samme er tilfelle i nordre
Nordland. Madsen mener ambisjonene
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Komplett
økonomisystem for
entreprenører
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
REGNSKAP

PROSJEKT

HANDEL

LØNN

4 Datafangst på anleggsplassen

F I N N U T M E R PÅ Z I R I U S . N O

FEST: Hele toppetasjen er et godt utstyrt fest- og selskapslokale, med bar og stereo til to millioner.

Stubbefreseren

«Hvis andre kan stå på TIL-drakten,
hvorfor kan ikke vi? Hvis andre kan ha
fine bygg, hvorfor skal ikke vi også ha
det like fint?»

Innehaver Rolf Einar Bakstad

Rune Madsen

AT05198

Våre seneste oppdrag:
• RV 3/25 Ånestad – Elverum for Skanska AS
• E6 Arnkvern - Moelven for Veidekke
• E6 Kolomoen - Arnkvern for Hæhre
• Asko tomt for Kjeldaas AS
• RV3/25 Ånestad - Elverum for JR
• E18 Tvedestrand - Arendal for AF
• E16 Øye - Eidsbru for Strabag AG
• E16 Bagn - Bjørgo for Brødrene Dokken/Skanska
• E6/E16 Flyplasskrysset for NCC
• E18 Ørje for Hæhre
• E134 Kongsberg for Veidekke
• E6 Vinstra/Sjoa for Aurstad/Implenia
• E18 Knapstad - Retvedt for Viken Skog/NCC
• Åshild Bang Skollerud gård Hallingby
• RV4 for NCC
• RV4 for Magne Sveen
• E6 Frya - Vinstra for AF gruppen
• E18 Sandefjord for Skanska AS
• E18 Mysen for Johan Rognerud AS
• RV2 Kongsvinger for Veidekke AS
• RV2 Kongsvinger for Skanska AS
Maskinene er spesialbygde for nydyrking og
behandling av skogsavfall, som stubber og røtter.
Mobil: 90 67 04 16, tlf.: 62 58 39 99,
faks: 62 58 35 15, e-post: rbakstad@bbnett.no
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er for store til at det gavner næringslivet i
egen landsdel.
– Ny vei Narvik-Evenes, for eksempel. 6,7
milliarder. Ingen her oppe greier det. Selv
riksentprenørene sliter med det, sier han.
Oppover mot Alta og Finnmark skal det
bygges mer E6. 3,2 milliarder, og en mindre
jobb på rundt én milliard.
– Men med en omsetning på 270 millioner i fjor, så har vi ikke mulighet til å være
med på en milliard. Statens vegvesen har
ikke bygget noe særlig i Troms på mange
år. Siste var Lavangsdalen. Etter det har det
bare vært rundkjøringer og busslommer.
Vi går fra intet med Statens vegvesen til
gigantprosjekter med fylkeskommunen.
Ingen mellomfase. Vi er en av de største
entreprenørene her oppe. Men fylket har
store ambisjoner og setter opp jobber for
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store til at vi kan ta det. Det presser oss
ut. I stedet blir vi gående som UE. Det er
greit å være UE, men vi får ikke bygget opp
administrasjon og kunnskap for framtida.
Vi skal ikke bare bygge vei, vi må bygge
hjerner også, sier Rune Madsen.
PRISEN?

Roald Madsen AS ble etablert av Runes far
Roald i 1974. Rune eier i dag 87,5 prosent,
mens broren eier 12,5 prosent. Han tok
over eierskap ledelse fra faren i starten av
2012.
– Hva har bygget kostet?
– Det tallet tar jeg med meg i grava.
Det kommer aldri ut. Vi hadde gode tall i
bedriften i fjor, men de blir nok litt ramponert av dette bygget, humrer han.
Det er sånn de gjør det. Drivkraften

ligger i ordene "Hvordan er det mulig?".
Sånn har de bygget opp bedriften. Sånn
har de skaffet seg Nord-Norges antakelig feteste entreprenør-hovedkontor. Og
sånn ble de hovedsponsor for fotballaget
TIL.
– Et av mine stolteste øyeblikk var da
vi ble hovedsponsor for TIL. Det er stort.
Drivkraften er den samme. "Hvordan er det
mulig?". Hvis andre kan stå på TIL-drakten, hvorfor kan ikke vi? Hvis andre kan
ha fine bygg, hvorfor skal ikke vi også ha
det like fint?
Roald – Rune kaller ham bare "fader'n"
er også stolt.
– Det er farsarven som står her. Han er
stolt i dag. Kommer innom en gang eller
to i uka, for å se at vi trives. Det skal vi
fortsette med, sier Rune Madsen.
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INNENDØRS: Innvendig
planering går som en lek.
Hjulgraveren og den lille
åttetonneren kjører på den
samme laseren. (Alle foto:
Jørn Søderholm)

FORNØYD: Formann Eivind Kristiansen og maskinførerlærling Fredrik Røste.

Innendørs planering
med åttetonner,
laser og 3D
Innendørs planering i et 40 måls lagerbygg er ikke arbeid for
frihånd og øyemål. Kjeldaas AS har stor nytte av sin lille Kobelco
åttetonner med laser, GPS og 3D maskinstyring.
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no
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Sted: Sande
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SANDE: – Den er kjempenyttig! Vi bruker
den inni bygget nå, for å rette av. Det er
veldig fornuftig. Den kommer til plasser
som andre maskiner ikke kommer til. Med
maskinstyring har vi alt på maskinen. Vi
slipper å gå med stikker for å måle inn. Her
ligger alt i maskinen.
Eivind Kristiansen er formann og anleggsleder hos Kjeldaas AS. Sande-entreprenøren har i to år holdt på med et stort prosjekt
for Asko, med grunnarbeid, vann og avløp
for det store sentrallageret for Asko Oslofjord. I oktober-november skal hele jobben
være ferdig levert.
Inne i en av flere store haller holder en
Volvo EWR170E hjulgraver og på med

planering. Like ved, under et lavere overbygg er en Kobelco SK75SR åttetonner i full
gang med finplanering rundt stålsøyler og
inntil vegger og hjørner.
LITEN, LETT OG NØYAKTIG

– Det beste med denne maskinen er at den
er så liten. Den kommer til på de trangeste
plassene, uten for mye jobb med å komme
fram. Den har lavt marktrykk, og setter ikke
så dype spor etter seg. Med maskinstyringa
får vi akkurat de samme dataene på denne
som på en større maskin, sier maskinfører
Fredrik Røste (19).
Han er andreårs lærling, og skal opp til
fagprøven i juni. Nå er det full kons med
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ENGCON DC2

Proposjonalt
styresystem med
fjernsupport.

engcon.no

Mobilapp

Les mer på engcon.no

Styresystem

Support

Joystick

SANNTID: Med GPS-dekning utendørs ser
maskinføreren i sanntid både modell og andre
maskiner på anlegget. For eksempel Volvoen
i bakgrunnen.

engcon Norge Jernkroken 18, P. B. 85 Kalbakken, N-0902 Oslo | Telefon 22 91 80 90 | www.engcon.no |

engconnorge |

engcon_norge

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

klargjøring av det siste gulvet til støp.
Kobelcograveren har han kjørt i rundt
1000 timer.
Åttetonneren har en Makin 3D maskinstyring. Inne i hallen kjører Røste på laser,
i likhet med Volvoen og den lille LaserGrader 106 høvelen som brukes til nøyaktig
avretting på underlaget.

MINIHØVEL: Leketøy? Nei, den sekshjulsdrevne Laser-Graderen er en usedvanlig hendig maskin til
nøyaktig avretting. Rune Kristiansen bak spakene.

MODELL OG KOLLEGAER

Utendørs venter en VA-grøft på fullføring.
Fredrik Røste belter åttetonneren ut, og
han har knapt kommet ut av porten før
Makin 3D-en får GPS-forbindelse og kan
hente opp modellen. På skjermen ser han
både modellen på det som skal bygges og
en sanntids visning av de andre maskinene
på anlegget.
– Kobelcoen fikk vi hit for halvannet år
siden. Det har fungert optimalt med alt som
er rundt her. Spesielt inni bygget. Det er
veldig enkelt for oss med en så liten maskin,
sier formann Evind Kristiansen.
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Snakk med dumper spesialisten!
AS Hydrema
www.hydrema.com

STORT: Asko Oslofjord bygger sentrallager. Bare bygningsmassen er på 40 000 kvadratmeter.
Kjeldaas AS har to og et halvt år med VA og grunnarbeid.
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Service: 613 14 010

Salg: Knut Ola Nergård
Mobil: +47 952 02 051
Mail: kne@hydrema.com
Område: Nordland, Troms.
og Finnmark.
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Salg: John Vidar Bakken
Mobil: +47 414 07 070
Mail: jvb@hydrema.com
Område: Norge øvrig.
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MINST: Er dette Norges minste gravemaskin fullt utstyrt med
3D gravesystem? Femtonneren Cat 305.5 brukes til det meste
hos Hitra Anleggsservice AS. Maskinfører Ken Robin Foss
Bremnes bak spakene. (Alle foto: Hitra Anleggsservice AS)

LØFT: Her la Hitra-entreprenøren ned det som den
gang var Norges største plastrør. 20 tonn, 3,5 meter
i diameter. Til erstatning for kulvert på FV 714 ved
Lakselva på Hitra. Fire maskiner måtte til for å løfte
den på plass.

Femtonner med

GPS og 3D maskinstyring
Dette er en av landets minste maskiner med GPS og 3D maskinstyring. En Cat 305.5
med Topcon gravesystem. – Supernyttig! Den brukes til alt mulig, sier daglig leder
Andersen Glørstad i Hitra Anleggsservice AS. Der har de også landets første graver
med AMV boretårn, fullt integrert mot Topcon 3D maskinstyring.
Tekst: Jørn Søderholm - jos@mef.no

HITRA: – I dag har man en situasjonsplan på det meste man skal gjøre. Om du
ikke har GPS på maskinen, så må du ha en
stikker som løper rundt. Vi bruker maskiner til innmåling av alt vi gjør.
Det sier daglig leder Anders Glørstad i
Hitra Anleggsservice.
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17 gravemaskiner fra 1,7 til 42 tonn
brukes til det meste. Bortsett fra de aller
minste har selskapet valgt å utstyre alt av
gravere med GPS og gravesystem.
FEMTONNER

Femtonneren Cat 305.5 går nå på andre

året sitt, etter at den ble anskaffet og fikk
påmontert et 3D Topcon gravesystem
sommeren 2018.
– Vi har hele tida hatt en femtonner. Da
vi skulle bytte ut den gamle var vi ikke i tvil
om at vi skulle ha GPS på den nye.
– Hva brukes den til?
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Sted: Hitra

FJERNSTYRT:
AMV boretårnet
er fullt integrert
med Topcon
maskinstyringen på denne.
Maskinfører Jan
Marcus Olsen
styrer boring
fra radioen.

– Alt mulig! Avretting, bankett og grøfter.
Den går mye i utomhusarbeid, legging av
kantstein og sånt.
– Hvilken nytte har dere av maskinstyringen på den?
– Folk vet hva de skal gjøre. Det blir mye
riktigere, sier Glørstad.
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Hitra Anleggsservice har en Cat 320F
og en større Volvo EC300EL med hvert
sitt AMV boretårn. Begge er fullt integrert
med Topcon 3D maskinstyring. Et bredt
spekter av boreoppgaver i alt fra skiferbrudd til hustomter og veibygging går kjapt
og effektivt med de to.

Volvo EC300en er eldst av de to "boregraverne", levert i 2016. Den har ikke
DigAssist, og ble først utstyrt med et 3D
GPS-system av kjent merke. Dette valgte
Glørstad å ta av, og i stedet montere et
Topcon-system også på den. Dette mener
han fungerer bedre. Alt i alt er han godt
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ANTENNER: Antenne "avslører"
et tilbehør få femtonnere kan
skilte med.

EFFEKTIVT: Boreoppgaver i alt fra skiferbrudd
til hustomter og veibygging går kjapt og effektivt med boretårn og maskinstyring.

STANDARD: Hitra
Anleggsservice har
standardisert på
Topcon 3D.

Vi har egen tillverkning, reparation och service av

Lyftmagneter och Metallseparatorer

Magnetseparator MS1000S1200
Separering av järn
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www.elmemagnets.com Tel: +46 476 150 05

Virvelströmsseparator VS1200
Separering av alu, koppar, zink…

Lyftmagnet LM1300
Hantering av järnskrot

A N L E G G S M A S K I N E N | N R .0 2 | M A R S 2020

fornøyd med det nye boresystemet på de
to graverne.
– Ja, det har vært bra. Vi tok en risiko
med å kjøpe noe som ikke var i markedet
fra før. De brukte litt tid på utvikling til
å begynne med, før vi fikk boredybde og
tårnvinkel inn i systemet. Det er alltids
ting som oppstår. Men vi har blitt lyttet
til, kommet med innspill og fått utført
tilpasninger. Norsecraft som leverandør
hører på oss. Det sitter folk der som kan
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systemet. De hører på oss når det er spørsmål, og vi får det som vi vil, sier Glørstad.
På EC300-en kan både tårn og maskin
fjernstyres over radioen, mens Cat-en bare
har fjernstyring av boretårnet.
Han har akkurat bestilt seks nye Volvo
gravere: EC145, EC220, EW 160 hjulgraver,
EC300 "high and wide", en vanlig EC300
og en EC380. Samtlige med DigAssist,
som blir utvidet med Topcons 3D app til
DigAssist.

Hitra Anleggsservice AS har hovedkontoret i Fillan på Hitra, og driver entreprenørvirksomhet i området Hitra, Frøya
og Snillfjord. Selskapet leverer dessuten skiferstein til hele landet. En av de
største leveransene har vært skiferstein
til bygging av en sherpabygget trapp opp
fjellet Reinebringen i Lofoten. Dit har det
blitt sendt 2000 tonn til nå, fordelt på tre
skipslaster.
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MASKINFØRER:
Espen Kjær kjører en av
– foreløpig – to Volvoer
med DigAssist hos Repstad
Anlegg AS. Flere er på vei.

DIGASSIST: Antennene er
de eneste som avslører at
dette er en maskin med
fabrikkmontert DigAssist.
(Alle foto: Eget)
Sted: Kristiansand

2D BLIR 3D MED ANDROID-APP

Ruller ut Volvo-er
med fabrikkmontert
maskinstyring
Volvo gravemaskiner med fabrikkmontert DigAssist
maskinstyring er i ferd med å innta landet. DigAssist
med vekt og 2D gravesystem, oppgraderes kjapt og
enkelt til 3D med en app.
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

KRISTIANSAND: Espen Kjær kjører
en glinsende ny og fin Volvo EC300EL.
Tilsynelatende en vanlig 30-tonner. De to
GPS-antennene bakpå loddet sladrer om
at maskinen er utstyrt med GPS – egentlig
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GNSS – og maskinstyring. Ordene "DIG
ASSIST" på antennemastene og et display
i hytta vi ikke har sett før avslører at dette
er noe helt nytt.
300-en hos Repstad Anlegg AS er en

av de første graverne som har kommet
til Norge med Volvos nye, innebygde
maskinstyringssstem DigAssist. Antenner, sensorer og alt av kabler er ferdig
montert i maskinen fra fabrikk. Maskinen
er utstyrt med lastevekt og et fiks ferdig
2D gravesystem, uten at det må monteres
noe ekstra.
Displayet i hytta kjører på Android
operativsystem. Gravesystemet utvides
til full 3D kun med en app, uten behov
for noen maskinvare. Topcon og Trimble
leverer apper til dette.
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TO MED DIGASSIST

Repstad Anlegg AS har foreløpig to maskiner i drift med DigAssist; ovennevnte 300
og en 380 som har fått noen få timer på
telleren. Selskapet bruker utelukkende
Topcon maskinstyring, og også i disse
nye med DigAssist har Topcon 3D blitt
tatt i bruk.
– Det virker veldig greit. Skjermen er
større og klarere enn på de ettermonterte
Topcon-systemene. Her er det faktisk
også 3D-visning. Det er et fullt integrert
system, ikke ettermontert. Det er veldig
positivt. Ingen kabler henger og slenger,
her ligger alt i kabelmatta i maskinen. Vi er
også glad for å ha kun ett servicepunkt på
disse, inkludert maskinstyringen. Om noe
er feil, så slipper vi å ringe to forskjellige
steder. Alt går gjennom Volvo.
Det sier maskinstyringsansvarlig Per
Christian Andersen i Repstad Anlegg AS.
Han liker også funksjonaliteten i standardsystemet, selv uten 3D-utvidelsen.
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Her er det et vektsystem som registrerer
utlastet masse og hjelper til med å unngå
overlast på biler. Dessuten er det et 2D
gravesystem som kan være nyttig. Enten
fordi man mangler data eller når oppgaven
ikke er avhengig av å jobbe mot et innlagt
datagrunnlag.
– På større tomter og områder kan man
jobbe mot laser i stedet, og lage mange ting
med det. For eksempel overflater, der en
tomt eller et industriområde skal planeres i en gitt høyde. Maskinfører lager selv
prosjektet i systemet og setter opp mot
laser. Om det er ett eller ti mål spiller
ingen rolle, alt blir på samme høyde, sier
Andersen.
TUNGVINT DATAFLYT

Dataflyten i dagens tidlige 3D-versjon er
ikke så sømløs som han skulle ønske. Pr nå
brukes fjernstyringsprogrammet Teamviewer for å kommunisere mellom maskin
og kontor, og for å overføre data.

– Det er annerledes og rart, og litt tungvint. Vi har fått prøve den nye versjonen av
appen som kommer snart. Her er det lagt
til rette for Sitelink, der filer går via skyen.
Sitelink 2 er laget spesielt for Volvo DigAssist. Her sendes filer til sky, og derfra ut til
alle aktuelle maskiner. Vi er ikke der ennå,
men det ser ut som det kommer, sier han.
Han sier seg svært godt fornøyd med
responsen de har fått hos importør og
produsent på ønsker om justeringer og
tilpasninger i systemet. Han liker også at
systemet leveres mer komplett enn konkurrerende systemer. Her har de fått med laser,
laser-mottaker, 4G modem og radiomodem
for arbeid mot lokal base.
– Topcons utviklere har kastet seg i selen,
lyttet og gjort tilpasninger etter innspill fra
oss og andre kunder i Norge. Noen småting
er det alltids. Men det blir tatt tak i kjapt.
Dette er bra. Hvis Volvo gjør jobben sin
og videre utvikler det, så blir dette veldig
bra framover, sier Per Christian Andersen.
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SENSORER: Alt
utstyr til maskinstyringen er montert
på fabrikk.

NYTT: Fabrikkinstallert maskinstyring er
nytt for Roar Heiland (t.v.) i Norsecraft
Geo og maskinstyringsansvarlig Per
Christian Andersen i Repstad Anlegg.

GOD MOTTAKELSE

«En forskjell er at det faktisk er 3D-visning på
displayet i maskinen med Volvo DigAssist. Du ser
3D kontorer av det du skal grave. Det er bedre
enn Topcons eget display.»
Roar Heiland

Flere maskiner og mere data
At maskinstyring er i ferd med å "spre" seg til andre maskinstørrelser og -typer enn før er et trekk
man ser hos Norsecraft Geo.
– Vi ser en utvikling mot at flere typer
maskiner i større grad bruker maskinstyring. Asfaltmaskiner er et segment
det satses på fra produsentene, med
komplette system med skanning før
fresing og/eller reasfaltering. Og hele
«produksjonslinjer» med dataflyt for høy
effektivitet og presisjon i asfaltering og
komprimering. I tillegg utvides bruken
i segmenter det allerede er vanlig med
maskinstyring. Både gravere, borerigger
og valser er eksempler på utvidet bruk av
maskinstyring, sier Øyvind Hoel Fossen.
Han er salgssjef for Norsecraft Geo i
Midt-Norge.
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INTEGRERING

Integrering av systemer er en annen
tydelig trend, der maskiner leveres
med fabrikkmontert gravesystem eller
forberedt for enkel montering. Alle de
større merkene leverer dette nå. Sist
ut er Volvo, med DigAssist. Norsecraft
Geo har akkurat sluttført integrering av
Topcon maskinstyring på Epiroc Smartroc borerigger.
Også på dataflyt foregår det en rivende
utvikling i maskinstyring. Modeller, oppdateringer og as-built-data sendes mellom
maskin og kontor i stadig større omfang.
Tidligere tiders minnepenner og USB-sticks

er i ferd med å bli historie. I dag går det
meste av den dataflyten på mobil eller wifi.
Enten direkte eller med lagring i skyen.
Autosynk av disse dataene med tidsbestemte mellomrom er også i ferd med å bli
vanlig. Det er viktig for å sørge for at alle
maskiner som jobber på samme anlegg
jobber med de samme datamodellene,
og at det som er utført blir dokumentert.
Mengden data som sendes mellom kontor
og maskiner har en voldsom økning og
vil mest sannsynlig fortsette å øke med
uforminsket kraft i tiden fremover. Ikke
minst når flere prosesser går i retning av
å bli automatisert, sier Fossen.
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– Repstad Anlegg har vært først ute med
dette. Helt fra dag én. De kjenner også
godt til vår maskinstyring fra før, sier Roar
Heiland.
Han er selger for Norsecraft Geo i landets
tre sørligste fylker. Han er fascinert over
responsen entreprenører i hans område har
vist på Volvos nye DigAssist-system, etter at
det begynte å bli tilgjengelig i fjor sommer.
– Det var litt skepsis først, men har blitt
tatt veldig godt imot etter hvert. Uten å
gjøre noen særlig forsøk med å selge det
aktivt har 60 prosent av salgsbudsjettet
mitt gått til Volvoer med DigAssist. Vi
selger nesten bare integrerte systemer til
Volvo-maskiner nå. Alle maskinleverandører har – eller planlegger – egne integrerte
GPS-system. Pr. nå har Volvo kommet
lengst, sier Heiland.
Han understreker at han som selger eller
Norsecraft Geo som selskap ikke favoriserer
noen merker, men leverer Topcon maskinstyring til alle maskinmerker.
– Er det noen forskjell i bruk på fabrikkmontert og ettermontert i 3D-bruk?
– Veldig lite, det er stort sett det samme.
En forskjell er at det faktisk er 3D-visning på
displayet i maskinen med Volvo DigAssist.
Du ser 3D kontorer av det du skal grave. Det
er bedre enn Topcons eget display.
– Hva med tilgjengelighet for tyver?
– Fabrikkmontert system kan ikke brukes
på andre maskiner. Det kan dermed ikke
selges videre. Det tilhører kun den maskinen det står på, og er koblet til serienummeret. Det er fullstendig ubrukelig for alle
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andre. Det er en kjempefordel. Jeg er ennå
usikker på om antennene kan brukes av
andre. Skjermen og roveren er det som
virkelig koster penger. De kan ikke brukes
av andre, sier Roar Heiland.
Han legger til at Norsecraft Geo som

maskinstyringsleverandør er Volvo Maskins
"forlengede arm" i service og opplæring på
systemet.
– Vi kan også bidra med tilpassing av
maskinstyringsdata til de som ikke gjør
slikt selv, sier Heiland.

Reduser dine kostnader med Webasto varmeløsninger
Engine-off systemet fra Webasto gjør det enkelt for deg å redusere
dine kostnader. Samtidig med at den øker komforten i ditt kjøretøy
markant. Den samlede besparelse kan være betydelig, men avhenger
av antall tomgangs timer.
Beregn din besparelse her: http://apps.webasto.com/index.php?id=3263
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LØFT: Nederst i
rørtraseen benyttes
duktile støpejernsrør
med en diameter på
1,2 meter. De er åtte
meter lange og veier
5,4 tonn hver.

Jeg sparer flere
timer om dagen
uten å forlate hytta!*

Tunge løft
ved Balestrand
Når 2,8 km av Nessedalselva – som renner fra
Nessedalsvatnet og ned i Sognefjorden – skal legges
i rør, blir det mange tunge rørløft.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Den nye generasjonen helautomatiske hurtigfeste,
Rototilt QuickChange™, er her! For maskinfester,
tiltrotatorer og redskaper. Med banebrytende teknologi
og innovative løsninger, gir det deg lang levetid, høyeste
sikkerhet og best totaløkonomi.

• Opptil 50 % høyere hydraulisk strømning

Fremtiden er her.

• Eliminerer unødvendig slitasje på tiltrotatoren

• Markedsledende levetid

Bakgrunnen for den lange rørgata er naturligvis kraftverksutbygging. Når nye Nessane
kraftverk står ferdig, høsten 2021, vil det
ha en årlig produksjon på rundt 30 GWh,
noe som tilsvarer strømforbruket til om
lag 1500 husstander.

• Innovative sikkerhetsløsninger
• SecureLock™ som standard

VEIER 5, 4 TONN

Sted: Balestrand

rototilt.no
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* Se hva sjåførene selv mener
på rototilt.no/quickchange
ANLEGGSMASKINEN
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Før den tid må det imidlertid gjøres en del
jobb. Når Anleggsmaskinen er på besøk i
de naturskjønne omgivelsene i Nessane, er

gravemaskiner og dumpere travelt opptatt
med å etablere den nesten tre kilometer
lange rørgata. Vi overværer et spenstig
rørløft fra en midlertidig anleggsvei og
ned i en grøft. Der skjøtes rørelementet
fast på enden av det forrige røret som ble
lagt ned. På den måten kryper rørgata seg
sakte, men sikkert oppover dalen.
– Helt øverst i rørtraseen, ved inntaket
på kote 283, skal vi benytte glassfiberrør. De
er seks meter lange og har en diameter på
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HEKTISK: Det var travel virksomhet oppover den
midlertidige anleggsveien da Anleggsmaskinen var
på besøk. Det er en lang rørtrasé og kort byggetid.

1,5 meter, forklarer Egil Strand, daglig leder
i Bernhard Strand Entreprenørforretning.
– Her nede, ikke langt fra selve kraftstasjonen og utløpet på kote 14, blir vanntrykket mye større, og vi benytter da duktile
støpejernsrør med en diameter på 1,2 meter.
De er åtte meter lange og veier 5,4 tonn
hver. Det er et slikt vi løfter ned her nå, sier
han og peker bort på det sorte rørelementet
som henger fra gravemaskinskuffa.
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HOVEDENTREPRENØR

Bernhard Strand Entreprenørforretning,
som holder til i Jølster og har syv ansatte,
er hovedentreprenør for hele kraftverksutbyggingen; både rørgata, kraftstasjonen
og dammen.
– Vi har med AH Bygg fra Kaupanger
som underentreprenør på betongarbeidene.
Det er betongarbeider både på kraftstasjonen og dammen, samt noen punkter

i rørtraseen, der det er større retningsforandringer. Alt annet er i egenregi. I tillegg
har vi tre faste maskinentreprenører som
vi leier inn ved behov, samt en asfaltentreprenør som vi skal ha inn mot slutten,
sier Egil Strand.
– Det er Tinfos AS som er eier og utbygger av dette prosjektet, som starta opp etter
fellesferien i 2019. Rørgata skal være ferdig
og lukka i løpet av september i år, og hele
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FULL KONTROLL:
Bernhard Strand
Entreprenørforretning,
her ved daglig leder
Egil Strand, er hovedentreprenør for hele
kraftverksutbyggingen;
både rørgata, kraftstasjonen og dammen.
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MS: – Med 5,4-tonns
rørelementer hengende fra
gravemaskinen, krever det
systematisk og strukturert
HMS-arbeid, slik at det blir
gjennomført på en trygg og
praktisk måte, ifølge daglig
leder Egil Strand.

SKJØTES SAMMEN: Når rørelementet
senkes ned i grøfta, skjøtes det fast på
enden av det forrige røret som ble lagt
ned. På den måten kryper rørgata seg
sakte, men sikkert oppover dalen.

PITTORESK: Prosjektet
ligger i et vakkert naturlandskap i Nessane ved
Sognefjorden.

«Det er jo kort byggetid, og
en veldig lang rørtrasé. Vær
og vind spiller en stor rolle.»
Egil Strand

prosjektet skal være ferdig og klart til å tas
i bruk høsten 2021, forteller han.
RØRTRASEEN MÅ KRYSSE ELVEN

– Hva er det mest utfordrende med dette
prosjektet?
– Det er jo kort byggetid, og en veldig
lang rørtrasé. Vær og vind spiller en stor
rolle. Heldigvis har det vært ganske fint så
langt; det er et relativt bra klima i denne
dalen, sier Strand.
– Så er det jo alltids en risiko når man
har 5,4-tonns rørelementer hengende fra
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gravemaskinen. Det krever systematisk
og strukturert HMS-arbeid, slik at det
blir gjennomført på en trygg og praktisk
måte. Vi er egentlig en tunnelentreprenør
på kraftsida, hvor vi borer og sprenger på
en tradisjonell måte – det er vår hovedgeskjeft – men vi har også gjort flere slike
jobber som dette tidligere, sier han.
– Vi har også to elvekrysninger her,
som er ekstra krevende. For når rørtraseen skal krysse elva må det gjøres i ett
strekk, ellers så kan man risikere å ikke få
det til. Det betyr at alle mann må holde på

til vi er ferdige. Vi jobber da utfra værmeldingene, og vi må være ferdige før neste
nedbør kommer, så ikke elva vokser for
mye. Vi kjører skift, slik at noen jobber
dag og noen jobber natt. Hvis vi hadde
tatt pauser, for eksempel gjennom natta, så
kunne det blant annet ha kommet masser
inn i rørene, så man måtte begynne på nytt,
forklarer han.
MINST MULIG PÅVIRKNING AV NATUREN

I et prosjekt som dette er målet selvsagt
at naturen i størst mulig grad skal føres
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EnduraMat
Heavy Duty KJØREPLATER

KRAFTSTASJON: Her bygges
selve kraftstasjonen nederst
i rørtraseen. AH Bygg er UE
på betongarbeidene.

Tar vare på underlaget. Tåler anleggsmaskiner, betongbiler og alle
typer tunge kjøretøy opp til 80 TONN.....
Platemål 2440 x 1220 x 12 mm
Veier kun 32 kilo
Produsert i 100% resirkulerbart materiale
Vendbare og sklisikre

tlf 330 50160

IMACO
LLIMACO
www.limaco.no

torpmaskin.no

post@limaco.no

33 06 19 10

post@torpmaskin.no

Ta kontakt for et godt tilbud
EHK1800

Nytt utstyr til bruktpriser!

Mange modeller med og uten oppsamler!
Arbeidsbredder fra 0,4 til 5 meter.

Vama feiemaskiner
•
•
•
•

EHK/A er en vår mest solgte feiemaskin med
oppsamler arbeidsbredde 1,49 til 3,27cm.
EHK er modellen til større traktorer og hjullastere.
EHA er en feiekost uten oppsamler leveres fra 1,8
til 5 meters arbeidsbredde.
EHK er feiemaskiner med stort oppsamlervolum.
Passer hjullastere og gravemaskiner! Leveres med
arbeidsbredde 1,5 til 3,5 meter.
EHA leveres også til gravemaskiner og kraner fra
0,4 til 3 meter.
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tilbake slik den var etter det er ferdigstilt.
Ikke minst gjelder dette det 15 meter brede
ryddebeltet langs den nesten tre kilometer
lange rørgata, selv om det naturlig nok vil
ta litt tid. Dermed vil «fordelene ved den
nye fornybare kraftproduksjonen være
større enn ulempene tiltaket fører med
seg», slik Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) uttrykte seg da de ga sin anbefaling overfor Olje- og energidepartementet
om å gi tillatelse til utbyggingen i 2014.
Det som blir av permanente, synlige
anlegg er inntaksdam og steinplastring ved
inntaket, kraftstasjon med avløpskanal,
opprusting og utviding av eksisterende vei,
ny avkjøring fra riksveien og ca. 100 meter
ny adkomstvei derfra til kraftstasjonen.

EHK2200

Finsk kvalitet!

56 14 80 00
Gasellene

EHK2500

EHA2500
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GASELLE BEDRIFT 4 ÅR PÅ RAD
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FØRSTE: Nissan
e-NV 200. Første
el-pickup med tipp
på markedet.

«Vi har en god posisjon i el-varebilmarkedet. Vi ser at mange ønsker å ta
spranget over på elektrisk, men ennå
ikke helt har turt å gjøre det. Ikke alle
er inneforstått med mulighetene.»
Knut Arne Marcussen
Sted: Fredrikstad

Nissan el-pickup
bygges i Fredrikstad
Nissan har tatt en solid jafs av el-varebilmarkedet med sin e-NV200 kassebil. Nå
kommer den også som pickup med tipp, takket være en ombygging hos norske
Lafinto AS i Fredrikstad.

NYBYGG: Påbygansvarlig Jonas
Høkeli hos Lafinto går gjennom det
første eksemplaret av Nissan e-NV
200 sammen med Vidar Strøm fra
Avinor. (Foto: Jørn Søderholm)

Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

FREDRIKSTAD: – Klart det er kjempeartig å få lov til å være med på et sånt
prosjekt! Det er mange som ønsker å
samarbeide med oss. Det er vi glade for.
Det tenkes mye i elektrisk retning nå. Vi
vet at det kommer mye el-varebil i 2020.
Her har Nissan vært i førersetet lenge med
e-NV200.
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Det sier salgssjef Jarl Andre Lindvig hos
Lafinto AS. Selskapet utenfor Fredrikstad er en av Norges største aktører innen
innredning og ombygging av bil.
BILOMBYGGER LAFINTO

2000 biler går gjennom ulike former for
om- og spesialbygg, i tillegg til en bety-

delig volum innredning av servicebiler
som foregår ute på mottakshavn og hos
forhandlere.
I begynnelsen av desember sto det første
eksemplaret av helt nye Nissan e-NV200
pickup klar til overlevering. Det er en bil
som egentlig ikke finnes. e-NV200 finnes
i likhet med sin "fossil-broder" kun med
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skap-karosseri. Ombyggingen til pickup
foregår i en 30-40 timer lang prosess hos
Lafinto.
Her blir bakre og øvre del av karosseriet
skåret av, og erstattes av et ombyggingssett med lasteplan, tipp og bakvegg til
førerplassen. Den kan leveres både med
og uten elektrisk drevet tipp på kassa.
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KREVENDE PROSJEKT

– Vi kunne ikke si nei til et sånt prosjekt,
selv om det har vært langt og krevende.
Godkjenning og sertifisering av ombyggingssettet har tatt mye tid, der vi har gått
flere runder med Statens vegvesen, sier
påbyggansvarlig Jonas Høkeli hos Lafinto.
Kommunikasjonssjef Knut Arne

Marcussen i Nissan Norge sier seg glad
for å være i gang med et viktig nisjeprodukt.
– Vi har en god posisjon i el-varebilmarkedet. Vi ser at mange ønsker å ta
spranget over på elektrisk, men ennå
ikke helt har turt å gjøre det. Ikke alle er
inneforstått med mulighetene. Vi viste
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ER DU LEI AV DIN ILLELUKTENDE
OG HØYLYTTE DIESELVARMER?

NÅ FINNES DET ET ALTERNATIV!

KUTT: Skap-karosseriet
bygges om til pickup i
fredrikstad. (Foto: Nissan)

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

Finn din nærmeste forhandler:

www.rexnordic.com
tel. 4000 66 16
Vi ser etter nye
FORHANDLERE

SERVICE I HELE NORGE

Dreneringspumper - WEDA D
VANNTETTHET
OPP TIL

MED

1100kg/m

3

TOPPUTLØP
HÅNDTERING AV
FASTE PARTIKLER

Slampumper - WEDA S
VANNTETTHET
OPP TIL

MED

OPP TIL

3

MED

BUNNUTLØP

4-12 mm

Slurrypumper - WEDA L
VANNTETTHET

1400kg/m

HÅNDTERING AV
FASTE PARTIKLER

!

1700kg/m

3

BUNNUTLØP
OG TOPPUTLØP

25-50 mm

HÅNDTERING AV
FASTE PARTIKLER

denne på en messe for et år siden. Den
var da ombygget i Nederland. Vi fikk god
respons. Etter en prosess med Vet i Nederland ble Lafinto godkjent som ombygger.
Det er en trygghet for norske kunder at
ombyggingen er gjort hos Lafinto i Norge.
Det er er nærmere hvis noe går galt, og det
er lettere å selge brukt, sier Marcussen.
Det første eksemplaret av pickupen gikk
til Avinor. Det blir også bygget en bil til
demo, og det står ytterligere biler på lager
klare til ombygging.

SPESIFIKASJONER – NISSAN E-NV200 PICKUP:

Batteri: 40 kWh
Rekkevidde: 200 km blandet, 300 km by (WLTP)
Lengde: 4 560 mm
Nyttelast: 500 kg m/tipp, 540 kg u/tipp

UNDERSTELL
OG DELER

 
Broddson Nordic slepende elevator
feiemaskin, PM 10 - PM 2,5.
Kan trekkes av traktor over 70 hk.

20-60 mm

Broddson Scandia slepende
elevator feiemaskin, PM 10 – PM
2,5. Trekkes av lastebil.

Holms SH

Nyhet!

Holms SU

Nå utvider vi vår WEDA-portefølje
og tilbyr pumper for drenering,
slampumping, samt en helt ny serie
for slurry applikasjoner.

Holms 300

NORDVANG MASKIN AS

atlascopco.no

gravemaskiner.no
Helge tlf. 994 77 617 / Bjørn 915 16 835
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Feieaggregat for profesjonelle brukere
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Tuenvn. 62, 2000 Lillestrøm
Telefon: 63 88 50 20 - Mobiltlf: 90 79 69 44
E-post: post@nordvang.no
Vi leverer det meste av utstyr og tilbehør
til gravemaskiner og hjullastere.

www.nordvang.no
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BRANSJEOVERSIKTEN
ER DU LEVERANDØR TIL BRANSJEN OG VIL VÆRE MED I REGISTERET?
Ta kontakt med Anita: e-post: anita@a2media.no, tlf: 901 10 688

BRANSJEOVERSIKTEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Megger AS
Bjørnstadmyra 7,
1712 Grålum
Tlf: 22280040
post@megger.no
www.megger.no/

Olje- og Energisenteret AS
Postboks 343,
3301 Hokksund
Tlf: 32 75 90 80
post@ooes.no
ooes.no

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

MG Salg og Utleie AS
Fossegrenda 3,
7038 Trondheim
Tlf: 73 96 26 00
post@mgsalg.no
www.mgsalg.no

Orica Norway AS
3400 LIER
Tlf: 32 22 91 00
www.orica.no

SMB Parts AB Norge
3057 Solbergelva
Tlf: 32875850
per-eivind.braaten@smpparts.com
www.smpparts.com/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

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/

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

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

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

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

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

Storebrand
Postboks 500,
1327 LYSAKER
Tlf: 22 31 50 50
post@storebrand.no
www.storebrand.no

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

Strømberg Plast AS
Postboks 3,
2005 RÆLINGEN
Tlf: 64802909
office@strombergs-plast.no
www.strombergs-plast.no/

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

SK Produkter
1471 Lørenskog
Tlf: 67 97 40 30
info@skprodukter.no
www.skprodukter.no
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MEF HAR ORDET

Bestill standplass på våre to store
anleggsutstillinger i 2020
Anlegg 2020 i Haugesund
8. - 10. mai

HARDT ARBEID
BETALER SEG

Bestill standplass på
www.facebook.com/Anlegg2020

MEFA 2020 i Trondheim
5. - 7. juni

D

e fleste av Anleggsmaskinens lesere har nok fått
med seg at sentral godkjenning er en sak vi i MEF
har jobbet med over flere år. Arbeidet startet for
fullt i 2016, da Kommunal- og moderniseringsdepartementet uventet gjorde innstramminger i godkjenningsordningen. Dette resulterte i at mange medlemsbedrifter
fikk problemer med å fornye godkjenningene sine, noe
som igjen reduserte tilgangen til oppdrag.

Bestill standplass på

www.facebook.com/MEFATrondheim

MEF veterantreff 2020

16. - 23. september, Lisboa og Cascais i Portugal
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 reagerte og satte inn betydelige ressurser i det
næringspolitiske arbeidet i denne saken. Det førte til at
vi fikk på plass en overgangsordning som først skulle gå
til juni 2018, deretter ble den utvidet til 2020 og 2022.
I mellomtiden etablerte departementet en ekspertgruppe
– Byggkvalitetutvalget – som skulle vurdere tiltak for å
sikre god kvalitet og seriøsitet i byggenæringen. I deres
mandat lå blant annet å se på dagens system med sentral
godkjenning av foretak. MEF har vært representert i
utvalgets referansegruppe.
Utvalget la nylig frem sine anbefalinger, og MEF er fornøyd
med at de foreslår endringer som vil gjøre det enklere å
være praktiker. Det er kompetansen til den som gjør jobben
som er viktig, ikke bare den teoretiske kompetansen til
bedriften. Vi har hele tiden vært opptatt av å formidle gode,
faglige argumenter. Det har fungert. Vi har blitt lyttet til.
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Næringspolitisk arbeid er både tid- og ressurskrevende,
men det er viktig at noen gjør denne jobben på vegne
av bransjen. Den politiske situasjonen tilsier at grundig
og målrettet næringspolitisk innsats trolig vil bli enda
viktigere i tiden fremover. Blant annet fordi vi nå har fått
en mindretallsregjering etter at Fremskrittspartiet i januar
valgte å gå ut av regjeringssamarbeidet.

Administrasjonen i MEF og representanter fra
medlemsbedriftene har jobbet godt med å formidle
bransjens synspunktpunkter til myndighetene. Saken er
nok et eksempel på at organisasjonen oppnår resultater
når vi drar i samme retning.

Solberg-regjeringen vil fremover være avhengig av
støtte på Stortinget for å få realisert sine planer. Det
betyr at MEF også må ha en bredere tilnærming i det
næringspolitiske arbeidet vårt – opp mot departementene
og stortingspolitikerne. Styrken vår er at vi har sterk
faglig kompetanse både i administrasjonen og ute blant
medlemmene. I tillegg vet mange politikere hva vi står
for. Jeg føler meg derfor trygg på at vi kommer til å oppnå
gode resultater også fremover – uavhengig av hvordan det
politiske klimaet endrer seg.

Rapporten skal nå på høring før politikerne deretter
kommer med sin konklusjon. MEF kommer selvsagt
til å følge denne saken fremover inntil forslagene fra
Byggkvalitetutvalget er ferdigbehandlet.

Arnstein Repstad
Styreleder i MEF
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ARBEIDSGIVERDAGEN 2020
Region
Nord

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

Region
Midl
Region
Øst

Region
Vest

Region Sørøst
Region Sørvest

MEF-nytt gir et innblikk i forbundets
arbeid og aktiviteter i hele landet.
OSLO-KONTORET
Fred Olsensgate 3
0152 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
firmapost@mef.no
www.mef.no
REGION ØST
Stolvstadvegen 1
2360 Rudshøgda
Telefon: 958 72 000
region.ost@mef.no

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 spennende og innholdsrikt program!

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

NYE MEDLEMMER I REGION ØST
I JANUAR

REGION SØRVEST
Kongensgate 24
4610 Kristiansand
Telefon: 958 38 000
region.sorvest@mef.no

➜ Glomma Anlegg Ole Reidar Stemsrudhagen fra Namnå i Hedmark
➜ Nordal Maskin AS fra Lom i Oppland
➜ Bøhn Anlegg AS fra Rakkestad i Østfold
➜ Schjøll AS fra Bøverbru i Oppland
Vi ønsker velkommen og ser frem til samarbeidet.

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
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Tor-Arne Beitdokken (19)
Kommer fra: Svingvoll i Østre
Gausdal
Ansatt som lærling i: Anleggsmaskinførerfaget
Bedrift: Løype Anleggsdrift i
Gausdal.
Bakgrunn: VG 1 Bygg/Anleggsteknikk og VG 2 Anleggsteknikk.
Startet læretiden etter skoleslutt
juni -19 og er ferdig juni -21. og
jobber mye med hyttetomter/
infrastruktur på Skei.
Maskiner: Har så langt kjørt
mye dumper Volvo A25G og fått
prøvd seg i gravemaskina.
Liker med jobben: Trives godt på
jobb med gode kolleger og interessante arbeidsoppgaver.
Interesser: Har vokst opp på
gard og deltar her på fritida etter
behov. Ellers liker han å fiske, og
tar med lavvoen til fjells og nyter
naturen og stillheten her

VA-KONFERANSE PÅ BIRI
Vi takker alle deltakere, utstillere/sponsorer og innledere for en meget vellykket VA-dag
13. februar på Honne Hotell og Konferansesenter. Over 130 påmeldte fikk orientering
om fremtidige VA prosjekter i innlandet fra mange av kommunene det neste året. Etter
en bedre lunsj var temaet generasjonsprinsippet, etterslep og fremtiden. Paneldebatten
til slutt både provoserte og fikk frem latteren, og alle dro hjem enige om at dette var en
interessant, nyttig og nettverksbyggende dag som må gjentas også neste år.

REGION ØST

REGION SØRØST
Broen 6
3170 Sem
Telefon: 33 35 99 90
region.sorost@mef.no

REGION VEST
Eidsvågbakken 1
5105 Eidsvåg
Telefon: 99 42 89 00
region.vest@mef.no

MÅNEDENS
LÆRLING

VA-KONFERANSE PÅ LILLESTRØM
Den første VA-konferansen i Oslo/Akershus ble arrangert på Lillestrøm 5. februar. Målet
med konferansen var å få kommunene til å orientere om planlagte VA-prosjekter det
neste året, samt ta opp andre aktuelle faglige tema. Det som skapte mest oppmerksomhet og diskusjon i dag var uten tvil Oslo kommune sine miljømål. De ønsker å satse på
el-maskiner og samarbeider med strømleverandøren for å se på mulighet for å få til dette
i mange av sine prosjekter om kort tid. Om dette er mulig, med tanke på hva som finnes
av el-maskiner i markedet, er en annen sak. Veldig bra oppmøte og engasjert publikum!

MÅNEDENS BEDRIFT
Gjerdalen Entreprenør AS
Daglig leder: Kjell-Iver Gjerdalen (på
bildet), styreleder i MEF avd. Oppland,
nestleder i interimsstyret til MEF avd.
Innlandet.
Adresse: Lillehammer
Medlem i MEF siden: 2012
Antall ansatte: 32
Arbeidsområder: Vi jobber med tradisjonell anleggsvirksomhet på vei, vann og
avløp, samt tomter. Vi tar oppdrag både
for private og offentlige byggherrer.
Hvorfor er dere medlem i MEF: For å få
faglig påfyll til bedriften både i form av
kurs og skoler. Det sosiale med MEF er

viktig, samt nettverket en får. MEF gjør
en bra jobb for bransjen. Vi holder for
tiden på med å ISO-sertifisere oss via
MEF sitt nettverk.
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*
*
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*
*

SPISEVOGNER
SPESIALVOGNER
TOALETTVOGNER
BADEVOGNER
BOLIGVOGNER
TILHENGERE
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FOR
PROFESJONELLE
BRUKERE!

*
*
*
*
*

SKAPHENGERE
VAREHENGERE
TIPPHENGERE
KJØLEHENGERE
SALGSVOGNER
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CONTAINERE, MASKINER OG UTSTYR TIL KILDESORTERING
Fra mars 2020 fusjonerer BNS Miljø AS med Euroteknikk AS.
Vårt nye navn blir Euroteknikk AS.

STYREMØTE
FOR INNLANDET
Styrene i Innlandet hadde et interessant møte
med Innlandet fylkeskommune sin samferdselsavdeling 12. februar, med Aud Riseng og sju fra
hennes team. Temaet var kontrakter, spesielt
krav og størrelser. Vi fortsetter godt samarbeid
med fylkeskommunen fremover!

REGION SØR-VEST

MEDLEM I 25 ÅR
Jonny Aas i firmaet Aas & Høiland
AS fikk overrakt plankett for 25 års
medlemskap i MEF 6. februar. Firmaet
holder til i Lyngdal og sysselsetter
11 ansatte. Vi gratulerer!

Norges ledende
leverandør av
miljøcontainere

ISO- SAMLING
I KRISTIANSAND
Iso samling på kontoret i januar. Følgende MEF-medlemmer
har startet opp med første samling av totalt 4: Holbæk
Anlegg AS, Sogndalen Fjellsprengning AS, E. Gauslå og sønner
AS, Nomeland Maskin AS, Kvina Maskin AS og Lindland
Maskin AS. Engasjert foreleser er Sturla Auren.

REGION NORD

DIREKTØREN PÅ TROMSØ-BESØK

10. februar var Julie Brodtkorb og Jorunn Nyheim på rundtur i Tromsø med
fokus på vann og avløp. Hovedtema var Tromsø kommune og bransjens
betraktning, og bekymring for manglende fremdrift på VA investeringer,
samt drift og vedlikehold. Takk til GraveTjenesten, Maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen As, Grav og spreng AS, Einar Sørensen AS, Maskinentreprenør Stig Kristiansen AS, Vacumkjempen Nord-Norge AS + Tore Killi som
representant fra lokalstyret.
Alle deltok på fellesmøte hos Stig Kristiansen, før det ble lunsj med omvisning hos Rune Madsen i Roald Madsen AS. Dagen ble avsluttet med besøk
hos Herbjørn Nilssen på hans nye prosjekt på Skjelnan.

AVDELING SKOG

MEDLEMSBESØK

MØTE MELLOM BRANSJEN OG KOMMUNE

Fagsjef Bjørn Lauritzen var på hyggelig besøk hos telemarkingene
og MEF skog medlemmene Frode Dyrland og Guttorm Dalen i
Langlim, Seljord. Imponerende samarbeid mellom hogger og
lassbærer i det som må beskrives som krevende terreng.
Takk for en fin dag!

SAMLING
I MOSJØEN

10. februar gikk bransjen (BNL/
Fellesforbundet/MEF) sammen med
politikere fra Stavanger kommune
og administrasjon fra Rogaland
Fylkeskommune for å se på konsekvensen for nye vedtatte seriøsitetsbestemmelsene.
Vi fikk tydelig frem at krav om 15
prosent lærlinger i kontrakt ikke kan
oppnås uten opprettelse av flere
skoleplasser.
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Vellykket skogsentreprenørsamling i
Mosjøen 4. februar
med i alt 25 deltakere.
Interessante foredrag
fra Allskog, SB Skog,
Arbor og Mosjøen vgs.
Takk for oppmøte!
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•

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

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