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www.sonnak.no

Sønnaks nye StrongPRO-batteri er utstyrt med neste generasjon HVR®-design (High Vibration Resistance), 
og leveres med Carbon Boost™, Exides intelligente løsning for redusert lagdeling av syren og raskere opplading. 
Siden AdBlue®-tanken ble lansert (Euro5/6), har lastebilprodusentene flyttet batteriet til chassisets bakre del, 
hvor den økte vibrasjonen raskt kan føre til batterisvikt. Sønnaks unike HVR®-teknologi forhindrer dette, og 
dermed kan StrongPRO takle de ytterst krevende vibrasjonstestene i den nye europeiske V4-standaren (EN50342-
1:2015).

StrongPRO reduserer risikoen for motorstopp, gir bedre startsikkerhet og forlenget levetid. 
Til sammen gir det deg de laveste totale eierkostnadene for kjøretøyflåten. Som ledende OEM-forhandler leverer 
Exide den nyeste teknologien til ettermarkedet.

Visste du at..?

Morten Bergan, maskinfører, 
Ommedal & Sønner AS

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

Jeg har kjørt maskin i 30 år 
– og har ikke funnet noe som har 

like fin hydraulikk ennå!

Hitachi ZX250LC-6
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Vi har aldri opplevd noe lignende. Verken du, jeg eller noen rundt oss. Forhåpentlig får vi heller ikke 
oppleve noe lignende senere, når vi først kommer gjennom krisen. 

Dette bladet gjøres ferdig de siste dagene i mars. Samme dag som Regjeringen lanserte sin krise-
pakke med "kontantstøtte" til bedrifter. Det er et tiltak mange antakelig kommer til å få god nytte av. 

Gjennom de siste ukene har jeg gang på gang blitt imponert av folk. Imponert av de som holder 
bedrifter og maskiner gående i en vanskelig tid. Av de som styrer landet, og har tatt grep som 
faktisk monner i en krisesituasjon ingen har sett maken til. En serie grep for næringslivet har 
kommet i stand etter at folk i departementer og direktorater ha lyttet til folk ute i næringslivet. 

Mange kommuner rundt om i landet innførte de første ukene lokale smittevernsregler. Hensikten 
var god: Beskytte egne innbyggere og unngå at det lokale helsevesenet skulle knele under en belast-
ning ingen hadde oversikt over. Det gjorde det ekstra vanskelig for mange bedrifter med oppdrag og 
medarbeidere på tvers av kommunegrenser. Mange av kommunene stilte seg pragmatiske til dette, 
og ga viktige dispensasjoner. 

I skrivende stund ser det ut til å gå greit med majoriteten av entreprenører 
innen anlegg. Hovedinntrykket er at man har jobb, og det signaliseres en god 
del offentlige oppdrag rundt om i landet. 

Skogsnæringen er ikke like heldig stilt. Der ligger det an til nær full stopp 
etter påske som følge av at ingen kjøper tømmer. Forhåpentlig vil "kontant-
støtten" bidra til å unngå konkurs i stillstandsperioden, og så håper jeg bare 
man kommer i gang igjen så fort som mulig. 

Jørn Søderholm – jos@mef.no

Great Place to Work! 
Park & Anlegg AS - en spennende og 
kompetansefylt virksomhet å jobbe i. Vi er 
opptatt av effektiv produksjon, HMS, trivsel 
og god samhandling, i hht våre verdier;
Trygg - Stolt - Nytenkende

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

3

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

Follobanen - Ski stasjon

38
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67 97 40 30 - info@skprodukter.no

STORT UTVALG AV BORSTÅL OG 
DIESELTANKER

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

Midt i koronakrisen, mens bedrifts- 
ledelsen sitter i karantene, har  
Slemmestad-firmaet Hagen Maskin AS 
fått flere nye, store kontrakter.  
Nå trenger de flere folk!
Tekst: Runar F. Daler – rd@mef.no

Daglig leder Anders Hagen og prosjektleder Steffen Brevig var 
begge på den store Conexpo-messa i Las Vegas nylig. De reiste 
hjem så fort de så hvordan koronasituasjonen utartet seg, men 
måtte uansett rett i 14-dagers karantene da de kom hjem. I dagene 
som fulgte satte regjeringen inn «de sterkeste tiltakene vi har hatt 
i fredstid», med den følge at nesten hele det norske samfunnet 
har stengt ned, økonomien kollapser og arbeidsledigheten er den 
største siden krigen. Samtidig opplever Hagen Maskin AS gode 
dager, og har historisk høy ordrereserve. 

MYE JOBB
Bare den siste uka har bedriften blitt innstilt på to nye kontrakter 
på til sammen 48 millioner kroner. 

– Den ene kontrakten er en rammeavtale med Asker kommune 
på drift og vedlikehold av veier, mens den andre er en større 
VA-jobb i Bærum kommune, forteller Anders Hagen og Steffen 
Brevig på telefon fra sine karantenetilværelser.  

– I tillegg signerte vi en ny kontrakt med Block Watne i helga, 
for infrastruktur til et nytt boligfelt her i Slemmestad. En kontrakt 
til 22 millioner kroner. Så det blir mye jobb på oss framover, sier 
Anders Hagen.

TRENGER FLERE MEDARBEIDERE
Bedriften med 35 ansatte har selvsagt en rekke prosjekter fra før, 

og var i en prosess med å ansette flere folk før pandemien. Med de 
nye store jobbene må de fortsette å søke etter nye medarbeidere. 

– Vi var allerede ute og søkte etter nye ansatte som del av en 
planlagt vekst før koronaen brøt ut, og behovet har jo ikke blitt 
noe mindre nå, selv om vi selvfølgelig er usikre på morgendagen, 
sier Steffen Brevig.

– Vi vet jo ikke helt hva som venter oss framover, men det 
kommer en tid etter denne pandemien også, og vi må ha tilstrek-
kelig bemanning på plass. I utgangspunktet søker vi nå etter folk 
i alle slags stillinger, fra grunnarbeidere og opp til prosjektledere, 
sier han. 

MED BLANDA FØLELSER
Både Hagen og Brevig er altså i karantene i skrivende stund. Resten 
av selskapet har imidlertid kommet greit fra det hittil.

– Vi har én ansatt med påvist koronavirus. I tillegg har vi noen 
som er litt småsyke og noen få som har vært ute og reist, og 
enkelte er derfor hjemme. Så vi er jo påvirket, vi også. Men vi 
gjennomførte tidlig en del tiltak som gjorde at vi har unngått å 
få noen nye i karantene, sier Brevig.

– Det er med litt blanda følelser at vi vinner disse store kontrak-
tene når vi alle er inne i en så uviss situasjon. Heldigvis er vi i en 
bransje hvor folk er svært løsningsorienterte. Vi ser at medarbei-
derne våre er seriøse og tar utfordringene på strak arm, slik at 
produksjonen blir holdt oppe.

– Selvfølgelig er det noen usikre faktorer her også. Vi er avhen-
gige av at servicepartnerne våre greier å levere service og deler til 
maskiner, at leverandører av materiell og utstyr greier å levere, 
at importen av rør går som normalt og at byggherrene gjør tiltak 
så anleggsplassene ikke stopper opp. Dersom denne situasjonen 
blir langvarig, så er det nok ikke til å unngå at problemene dukker 
opp etter hvert, sier Hagen. 

– KAN IKKE BYGGE VEIER MED HJEMMEKONTOR 
Firmaet har likevel all grunn til å være positive med situasjonen 
så langt. 

– Ja, vi ser positivt på tilværelsen akkurat nå, og satser på at vi 
skal klare å opprettholde en høy produksjon. Vi har dessuten blitt 
flinkere til å jobbe digitalt, for eksempel i Teams, og jeg tror nok vi 
vil fortsette å jobbe på en litt annen måte når dette er over. Men det 
er viktig å få fram at i denne bransjen kan ikke alle oppgaver løses 
med hjemmekontor. Vi kan ikke bygge veier, eller drifte vann- og 
avløpsnettet med hjemmekontor, avslutter Brevig og Hagen. 

Opptur i koronatider
FÅTT FLERE STORE JOBBER: Steffen Brevig (t.v.) og Anders Hagen i Hagen Maskin har god grunn til å se positivt på situasjonen, til tross for usikre 
tider. De påpeker at det selvfølgelig er noen usikre faktorer, spesielt hvis denne situasjonen blir langvarig. De er begge i karantene i skrivende stund. 
Bildet er fra en tidligere anledning. (Foto: Asta Sneideryte).

REKORDHØY ORDRERESERVE: Med de nye jobbene har Hagen Maskin nå 
historisk høy ordrereserve. Bildet er fra sommeren 2019, på et prosjekt 
på Torvbråten for Veidekke. (Foto: Hagen Maskin).
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MØT FEIESESONGEN MED RIKTIG UTSTYR!

© 2020 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, their respective logos, “Caterpillar Yellow”, the “Power Edge” and Cat “Modern Hex” trade dress as well as corporate and product identity 
used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Pon Equipment AS 
Tlf. 21 08 41 00 | www.pon-cat.com/hjullastere

Hydraulisk drivlinje

Cat M-serie hjullastere har høy trekkraft. Dette gjør hjullasterene meget godt egnet til utstyr som kantklipper, feiekost, snøfres 
eller annet hydraulisk drevet verktøy. Cat M-serie hjullastere har også et romslig førerhus med utmerket sikt og brukervennlige 
kontrollpaneler. Cat 926M, 930M og 938M har førsteklasses komfort med lydnivå på kun 66 dBa. Hydrostatisk transmisjon gir 
en unik mulighet til presis hastighet- og trekkraftkontroll. Hydraulisk drivlinje er på Cat 926M, 930M og 938M. Cat M-serie 
hjullastere imøtekommer utslippskravene til Steg V motor for anleggsmaskiner. 

926M 930M 938M

Nettoeffekt 114 kW / 155 hk 122 kW / 166 hk 140 kW / 190 hk

Vekt 13 tonn 14 tonn 16 tonn

Std skuffestr. 2,1 m3 2,5 m3 2,8 m3

CAT® HJULLASTERE ER PERFEKT TIL FEIING, KOSTING OG VÅRRENGJØRING

Annonse 2020 Cat 938M Holms.indd   1Annonse 2020 Cat 938M Holms.indd   1 10.03.2020   15:23:1910.03.2020   15:23:19

                   CLOSE TO OUR CUSTOMERS

ROAD TECHNOLOGIES. Styrken til WIRTGEN-GRUPPEN sin avdeling Road Technologies, er et resultat av styrken til våre merker –
WIRTGEN, VÖGELE og HAMM – med sine unike erfaringer. Dra nytte av de innovative teknologiene fra markedslederen.

WIRTGEN NORWAY AS . Gallebergveien 28 . 3070 Sande . Telefon 33 78 66 00                  www.wirtgen-group.com/en-no/

Pole Position.
  www.wirtgen-group.com/road

A JOHN DEERE COMPANY

WIRTGEN_Norway_WG_R_02_B_A5.indd   1WIRTGEN_Norway_WG_R_02_B_A5.indd   1 04.03.20   11:1604.03.20   11:16

De nye QAS 5-modellene er utviklet for å 
klare dagens operative utfordringer og tilbyr 
brukeren stillere gange, mindre størrelse, 
mindre utslipp, raskere parallellkobling og bedre 
drivstofføkonomi. Med andre ord hjelper QAS 
5 deg med å utnytte maskinparken bedre og få 
høyere avkastning på investeringen. 
 
atlascopco.no

QAS 5 – din 
beste partner
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KORONA-KRISEN

Fra kriserush til 
nær normal drift
Tiltakene mot koronaepidemien snudde over natten opp-ned på det meste.  
Her er en oppsummering og de viktigste rådene fra noen av de som har bistått 
entreprenører og MEF-medlemmer gjennom de første ukene. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Myndighetenes drastiske tiltak mot koronaepidemien har snudd 
opp-ned på det meste, i Norge så vel som i de fleste andre land i 
verden. Regionsjefene i MEF er noen av de som har sittet i organi-
sasjonens førstelinjearbeid overfor medlemmene i en vanskelig tid. 

Den første uken var det stor pågang av krisepregede spørsmål 

om blant annet permitteringer og karantene. Siden roet det seg 
en del, og dreide mer over på "vanlige" henvendelser i noe nær 
normal drift. Lokale og kommunale karantenebestemmelser har 
skapt utfordringer for mange. 

Nå venter alle i spenning på at etterlengtede jobber skal lyses ut. 

REGION NORD
Martin Grønnslett

– Mye av de samme 
problemstillingene har gått 
igjen. Det var først uklart 
hva som gjelder. Nå har det 
begynt å roe seg, og man 
er i en slags ny hverdag. 
Permitteringer i varierende 

grad, både i bedrifter og enkeltprosjek-
ter. Folk er opptatt av å få ut nytt arbeid. 
Proppen er ute av privatmarkedet, så vi 
må holde trykket oppe mot kommuner 
og fylker for å få arbeid til alle, sier Martin 
Grønnslett. 

– Største utfordringer for medlemmene? 
– I nord er lokale karantenebestemmelser 

som har tatt helt av. Det har vi slitt mye 
med. Hovedproblemet er at det er opp til 
hver enkelt kommune, det mangler et enhet-
lig regelverk. Noen kommuner er pragma-
tiske, andre mer vanskelige. Finnmark og 
Troms hadde lite å gjøre i utgangspunktet. 
Der kan det bli farlig. Mange der har så mye 
å gjøre med snø at de ikke har hatt tid til å 
tenke over at det blir lite framover. 

– Lyspunkter? 
– Signaler om at det kommer ut nye 

prosjekter. Det lover bra for at det skal bli 
nok å gjøre. Hadde bare privatmarkedet 
holdt seg på et minimumsnivå, så kunne 
det vært en fin tid vi går inn i. Mye av 
midlene i krisepakkene kommer denne 
næringen til gode. MEF har fått flere nye 

medlemmer, folk ser behov for å være orga-
nisert og en del av et fellesskap. 

– Nærmeste 2-3 måneder? 
– Vanskelig å så si. Håper at noe av det 

som nå snakkes om skal være i produksjon. 
Den korte horisonten ser høvelig grei ut, 
de fleste har så de klarer seg. Jeg håper Nye 
Veier AS kommer med Kvænangsfjellet 
og Statens vegvesen med FV94 Kvals-
und-Hammerfest. 

– Godt råd på veien? 
– Gjør gode risikovurderinger rundt 

Korona, og sørg for at disse brukes ute i 
bedriftene. Vi er alle tjent med at smitten 
holdes nede. Med gode vurderinger gir 
større sannsynlighet for at driften opprett-
holdes.

REGION MIDT
 Øyvind Bergset

– Det så kritisk og uover-
siktlig ut i starten. Nå ser 
det heldigvis ikke så ille 
ut. Mange sier heldigvis 
at de kan holde tilnærmet 
normal drift. Bedriftene 
må gjøre en del dyre tiltak 

i forbindelse med epidemien, men nå er 
primærfokus på å holde hjula i gang. 

– Utfordringer for medlemmene? 
– Kommunale vedtak om egne karante-

neregler har vært en hemsko. Man er mest 
bekymret for hvor langvarig dette blir, med 
konstant bekymring om man får drive som 

nå eller ikke. Bekymringer for det private 
markedet er det også en del av. 

– Lyspunkter? 
– Fremskyndede prosjekter i Trøndelag 

på 700 millioner. Offentlige byggherrer som 
prøver å holde hjulene i gang. 

– Nærmeste 2-3 måneder? 
– Viktigst at prosjektene får gå videre. 

Nye prosjekter vil det ta litt tid å få i gang. 
Viktig at prosjekter som kommer nå blir 
enkle å sette i gang. Kommunene har også 
en stor jobb å gjøre på VA, så i retter en 
stor oppfordring til dem om å komme med 
nye prosjekter. 

– Godt råd på veien? 
– Hold deg til smittevernreglene. Hold 

motivasjonen oppe, og hold folk i arbeid.

REGION VEST
Paul Olaf Baraas

– Vi var i forkant, og ringte 
rundt til medlemmene fra 
tiltakene ble satt i gang. 
De første tre-fire dagene 
var det mest om permit-
teringer, omsorgspenger, 
karantene og utenlandske 

arbeidere. Deretter mer vanlige spørsmål 
om kontrakter og sånt. Litt om nedbe-
manning, men det var på prosesser som 
startet før epidemien. Det har vært viktig å 
være tilgjengelig for medlemmene. Som en 
kontakt og trygghet, en man kan ringe til og 
snakke om løst og fast, sier Paul Olaf Baraas

– Største utfordringer for medlemmene? 
– Strenge lokale restriksjoner i kommu-

ner i området Sogn og Fjordane. Vi hjalp 
til med mal på tiltaksplan og søknader om 
dispensasjoner. Alle ble innvilget, noen 
etter påklage og ekstra tiltak. Mange har 
korte ordrereserver som følge av uteblitte 
offentlige utlysinger siden i fjor høst. 

– Lyspunkter? 
– Så godt som alle har vært flinke med 

tiltak for forebygging av smitte i egen 
bedrift. Det beskytter dem selv, og har 
gjort det enklere å lage tiltaksplaner som 
trengs for å få dispensasjon hos kommu-
ner. Tiltak som gjør at produksjonen 
kan gå. De ansatte i regionen har gjort 
en fenomenal jobb! Blant annet med å 
ringe opp og snakke med alle 365 lærlin-
ger i OKAB. 

– Nærmeste 2-3 måneder? 
– De fleste har arbeid en god stund fram-

over. Noen bare en måned eller to. De fleste 
trenger mer arbeid. Signaler tyder på at 
det kommer oppdrag. Spørsmålet er bare 
hvor fort. 

– Godt råd på veien? 
– Vær ajour med fakturering. Kortere 

betalingsfrister. Kontakt banker og leas-
ingselskaper om avdragsfrihet og utsettelse. 
Gode faktureringsrutiner er spesielt viktig 
for de som jobber mot det private marke-
det. Viktig å opprettholde god likviditet. 

REGION SØRVEST
Marie Oftedal

– Veldig stor pågang på 
mail og telefon. Mange 
trenger hjelp, noen har 
bare behov for å snakke 
med noen. Den første uken, 
rett etter tiltakene, var det 

mye krisehenvendelser. Mange trengte 
bistand i forbindelse med permitteringer, 
omsorgslønn og utenlandske arbeidere. 
Deretter mer spørsmål om hva MEF gjør 
for at prosjekter ikke skal stoppe opp. Vi har 
bedrifter i regionen som har permittert, men 
hovedtyngden er i normal drift. Best for de 
som går på større prosjekter. Privatmarkedet 
har trukket seg tilbake, sier Marie Oftedal. 

– Største utfordringer for medlemmene? 
– Det har vært mye spørsmål rundt 

forståelse av det nye regelverket, med regler 
ingen har sett før. 

– Lyspunkter? 
– Bransjen står veldig samlet, med en 

sterk tilhørighet. Til nå ingen permitterin-
ger blant OKAB-lærlingene, bedriftene tar 
stort ansvar for opplæringen. Entreprenø-
rene har vært flinke til å lage egne retnings-
linjer for å forholde seg til regelverket. Er 
ekstremt imponert over hvor fort man har 
lært seg å bruke kommunikasjonsteknologi 
på nye måter. 

– Nærmeste 2-3 måneder? 
– Det kommer helt an på hvilke jobber 

som kommer ut. Om prosjekter blir forsert 
og om planlagte jobber kommer ut. Og 
ikke minst at eksisterende anlegg holder 
seg i gang. Småbedrifter som jobber mot 
privatmarkedet ser nok litt mørkt på situ-
asjonen. At situasjonen endrer seg fra dag 
til dag gjør det ekstra vanskelig. 

– Godt råd på veien? 
– Vi må motvirke en tendens til at bedrif-

ter varsler permittering fordi andre gjør 
det. Man må se på egen drift. Det er viktig 
å holde hjulene i gang. Entreprenører har 
et ansvar her. 

REGION SØRØST
 Jørn Carsten Evensen

– Stort trøkk på kontoret. 
De første dagene kun med 
koronaspørsmål. Deret-
ter har det normalisert 
seg, men fortsatt mange 
spørsmål om permitte-

ring, karantene og omsorgspenger. Mange 
har spurt om permittering, men få som 
faktisk har gjort det. Kun de som har jobber 
knyttet til hytter og skianlegg har fått stopp. 
Flere entreprenører trenger folk. 

– Største utfordringer for medlemmene? 
– Bekymringen har vært størst på store 

prosjekter, der man er avhengig av leve-
ranser fra andre. Risiko i kontrakter som 
følge av epidemien er vanskelig. Mange 
er redd for å levere anbud. De som jobber 
mye på privatmarkedet er mest bekymret 
for tilgang på oppdrag. 

– Lyspunkter? 
– Vi er heldig, sammenlignet med andre 

bransjer. Hvis vi kan få ut mer midler og 
mer jobb, så kommer vi godt ut av dette. 

– Nærmeste 2-3 måneder? 
– Bransjen vil klare seg bra, hvis vi 

unngår ytterligere restriksjoner. Vi trenger 
tiltakspakker og rask utlysing av anbud fra 
det offentlige. 

– Godt råd på veien? 
– Bør kanskje være litt ekstra oppmerk-

som på å få betalt. Skjerpe fakturerings-
rutiner er nok ikke dumt nå. 

REGION ØST
Espen Alvestad

– Størst pågang i begyn-
nelsen, og det har norma-
lisert seg Det startet for 
alvor da skolene stengte. 
Da var det mange spørs-
mål. Vi har fått mange 

innspill fra medlemmer som mener noe 
om hva regjeringen bør og ikke bør gjøre. 
Sånne innspill tar vi med i interne disku-
sjoner. Det var også en del utfordringer 
rundt byggeplasser som ble stengt. Etter 
den første uka har det vært mer henven-
delser som tyder på at folk ser dette vil 
drøye ut i tid. Noen slet tidlig, men de fleste 
melder om grei drift og en relativt normal 
situasjon. Dt vil bli vanskelig om det drøyer, 
sier Espen Alvestad. 

– Største utfordringer for medlemmer? 
– Vi har hørt mest fra bedrifter med 

ansatte som ikke kan gå på jobb fordi de 
må være hjemme og passe barn. En del 
har opplevd endringer i pågående jobber 
på grunn av endringer hos oppdragsgiver. 
Deriblant stopp eller stengt byggeplass. 

– Lyspunkter? 
– Mange jobber omtrent som normalt 

og har oppdrag framover. Mange ser ikke 
så mørkt på det. Men det er også en del 
som sliter. 

– Nærmeste 2-3 måneder? 
– Viktig å holde hjulene i gang. At man 

kan gjennomføre som planlagt og at det 
kommer ut nye jobber. 

– Godt råd på veien? 
– Meld fra om du opplever endringer. For 

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

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

Ahlsell leverer flere
løsninger for å håndtere

overvann, bl.a. grønne tak,
fordrøyningsmagasin
og store overvannsrør.

Les mer på:
ahlsell.no

GrønneTak_Annonse_210x275.indd   2 18.03.2020   14:16:37

LEICA MACHINE CONTROL

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

NYHET

Leica Geosystems AS
Telefon: 22 82 12 00 
leica-geosystems.no

alt-i-en løsning for anleggsbransjen >>>
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– Den første uka var det mye usikkerhet. 
Så begynte innkjøpene av sagtømmer å 
gå ned. Nå er det helt entydig over hele 
linja. Det er full stopp, og alle oppdrags-
givere for skogsentreprenører har gått ut 
med stoppvarsel. Det som så greit ut på 
mandag ser bekmørkt ut på torsdag, sier 
Bjørn Lauritzen. 

Han er fagsjef skog i MEF. Lauritzen har 
vært skogsentreprenørenes representant i 
tett dialog og møtevirksomhet med Land-
bruksdirektoratet. Torsdag fikk han inn 
informasjon fra medlemmene som fikk ham 
til å trykke på den store, røde knappen. Nå 
har bestillingene begynt å renne inn. De 
første lagene har allerede stoppet, og de 
neste dagene må flere parkere utstyret. Etter 
påske er det stopp på opptil 60-70 prosent 
av alle driftslag i landet. 

BRÅSTOPP
– Bråstopp i april, og mai er det ingen som 
tør tenke på. Det er full krise. Store entre-
prenører med ti driftslag får full stopp. 
Ingen inntekter, og med store leasingkost-
nader som løper videre, sier Lauritzen. 

– Hvordan berører dette andre enn entre-
prenørene? 

– Dette er krise for hele verdikjeden, ikke 
bare entreprenørene. Her må det inn friske 
penger. Omdisponering av tilskuddsmidler 
er ikke nok. Nå er det snakk om å redde 
en verdikjede på 40 milliarder i året, sier 
Lauritzen. 

Dette bladet gikk i trykk i slutten av mars, 
samme dag som Regjeringen la fram en fase 
to av krisepakke, med en "kontantstøtte" til 
næringslivet. Det er i skrivende stund ikke 
kjent om det kommer ytterligere tiltak som 
kommer skogsnæringen til gode. Følg med 
på Anleggmaskinens nettutgave AM.no for 
oppdaterte nyheter. 

Brønnborerne har mistet omsetning 
på hyttemarkedet denne våren. Men 
det største problemet kan snart bli å 
få tak i stål og borerør. 

– Internasjonal handel er kraftig 
preget, og valutasituasjonen er vanske-
lig. Det kan bli problematisk å få tak i 
innsatsfaktorer fra utlandet. Det kommer 
man til å merke kraftig etter påske. Bore-
personalet imponerer hver dag med 
både reising og nøye hygiene for å holde 
brønnborerriggene i produksjon.

Det sier Einar Østhassel, fagsjef brønn- 
og spesialboring i MEF. Blant medlem-
mene innen det segmentet har det vært 
ganske stille gjennom den første delen 

av koronakrisen. Mange av dem har mye 
jobb på nordmenns hytter. Det markedet 
har brått tørket inn. 

– Mange medlemmer er berørt. Man 
har jobb, men det er lite oversiktlig fram-
over. Oppdragsgivere avlyser på grunn 
av usikkerhet, sier han. 

– Et godt råd på veien framover? 
– Jobb for faste kunder. God kunde-

kontakt. Hold på folka dine, det er mye 
rart som skjer i bransjen. Vær nøye med 
rutiner for hygiene og korrekt opptreden. 
Både egne rutiner og byggeplassens eller 
oppdragsgiverens. Hold deg mest mulig for 
deg selv. Respekter myndighetens retnings-
linjer, selv om du ikke liker dem. 

– Medlemmene melder om alle mann 
på dekk, og kjører det remmer og tøy 
kan holde, sier Sverre Huse-Fagerlie. 

Han er fagsjef for avfall og gjenvin-
ning i MEF. Der har det til nå vært lite 
permitteringer. Myndighetene har stilt 
opp, blant annet med å slippe opp på 
kjøre- og hviletid og et par nye forskrif-
ter som gjør det enklere å håndtere 
mer avfall enn normalt for en periode. 
Kommuner har bedt folk om ikke å 
bruke gjenvinningsstasjoner, men det 
har blitt noe motvirket av at flere benyt-
ter seg av tilkjørte containere. 

– Største lyspunktet er kanskje at 
myndighetene er så lett å få i tale. De 
er veldig gode å ha med å gjøre nå, både 
fleksible og forståelsesfulle. Det gjelder 
både Helsedepartementet, Miljødirek-
toratet, Statens vegvesen og Vegdirek-
toratet.

– 2-3 måneder framover? 
– Kan bli redusert aktivitet hos 

mange. Smittefarlig avfall må gå direkte 
til forbrenning, så det er kritisk at 
forbrenningsanleggene går for fullt. 

– Et godt råd på veien framover? 
– HMS. Tenk renslighet og smittefare. 

Få ut i lokale media at man driver for 
fullt. Nå er det bare å holde hjula i gang 
og folk friske. Råvareprisene stiger inter-
nasjonalt. Da stiger også prisene på gjen-
vunnede materialer. MEF rydder landet!

Avbestillingene renner inn til 
norske skogsentreprenører.  
Etter påske er det stoppvarsel på 
75 prosent av driftskapasiteten. 
– Full krise for hele verdikjeden, 
ikke bare entreprenørene, sier 
fagsjef skog Bjørn Lauritzen i MEF. 

Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Full krise i skogen

Kan bli vanskelig med varer fra utlandet

Full fart i avfall og 
gjenvinning – enn så 
lenge

BEKYMRET: Bjørn Lauritzen, fagsjef for  
skog i MEF. (Foto: Jørn Søderholm)
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KORONA-KRISEN

Messen Anlegg 2020 var den første til å 
avlyses. Den skulle vært arrangert i Hauge-
sund 8.-10. mai. 

– Vi har etter nøye vurderinger tatt den 
tunge avgjørelsen om å avlyse Anlegg 2020 
i sin helhet. Det er fryktelig trist, men det 
eneste ansvarlige å gjøre i denne situasjonen. 

Det sier Paul Olaf Baraas, regionsjef i 
MEF Region Vest, og  "messegeneral" for 
anleggsmessen i Haugesund. Han sitter i 
arrangementskomiteen sammen med styret 
i MEFs lokallag i Nord-Rogaland og Sunn-
hordland. Det var en enstemmig komité 
som besluttet avlysningen i midten av mars. 
Avgjørelsen er tatt med bakgrunn i usikker-
heten rundt koronaviruset, og varigheten 
av iverksatte nasjonale og lokale tiltak. 

Arrangørkomiteen har vurdert å utsette 
messen til oktober, men har landet på at 
det ikke er hensiktsmessig. 

– Det er selvfølgelig leit og tungt at vi må 
avlyse messa. Vi har holdt på med planleg-
ging og forberedelser i halvannet år og lagt 
ned masse tid og ressurser. Avgjørelsen 
om å avlyse ble ikke tatt med lett hjerte. 

Det er selvsagt også synd for næringslivet 
i Haugesund, som har gode dager under 
messene våre der, og – ikke minst – er det 
leit for både utstillere og medlemsbedrifter, 
sier Baraas. 

Han og arrangørkomiteen ser nå i stedet 
fram til neste messe, som er planlagt i 2023. 

Få dager senere ble også anleggsmessen 
MEFA 2020 besluttet avlyst. Arrangør og 
styre beklager overfor utstillere og besø-
kende. 

Helgen 5.-7. juni var det planlagt å gjen-
nomføre anleggsmessen MEFA 2020 på 
Leangen i Trondheim. Komiteen i MEFA 
2020 og styret i MEF Trøndelag jobbet med 
ulike alternativer. 

Det ble diskutert å prøve å gjennomføre 
messen som planlagt i juni, flytte messen 
til september eller det siste og mest drama-
tiske alternativet var å avlyse messen. 
Arrangøren har også hatt dialog med de 
påmeldte utstillerne de siste dagene, og 
fått råd fra dem hva dem mener.

– Komiteen og styret har kommet frem 
til en samlet vurdering at man avlyser 

MEFA 2020. Dette er selvsagt en tung og 
vanskelig avgjørelse. Ut fra situasjonen 
rundt koronaviruset ser vi det dessverre 
ikke mulig å gjennomføre MEFA hverken i 
juni eller september, sier regionsjef Øyvind 
Bergset i MEF Region Midt. 

Han beklager på vegne av komiteen og 
styret overfor alle utstillere og medlem-
mer som har sett frem til en flott faglig og 
sosial sammenkomst med 10.000 – 12.000 
besøkende. 

– Det er veldig beklagelig at vi måtte 
avlyse MEFA 2020. Vi lover å komme 
sterkere tilbake med MEFA i Trondheim, 
sier Bergset. 

Det er i skrivende stund ikke tatt stilling 
til om koronaepidemien får konsekvenser 
for anleggstreffet i Østfold i august eller 
Loendagane i september. 

I mai og juni skulle anleggsbransjen møttes på messer 
i Trondheim og Haugesund. Det blir ikke noe av i år. 
Både MEFA og Anlegg 2020 er avlyst. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Avlyste 
anleggsmesser

AVLYST: Messene 
MEFA og Anlegg 
2020 er avlyst. 

Bildet er fra Anlegg 
2017. (Foto: Jørn 

Søderholm)

BEKLAGER: Regionsjef Paul Olaf Baraas i  
MEF region vest. Her på messen Anlegg 2017 
i Haugesund. 
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En forskriftsendring som trådte i kraft 
10. mars gir lærlinger mellom 17 og 18 år 
mulighet til å delta på tilsvarende innarbei-
dings- og rotasjonsordninger som arbeids-
takere over 18 år. I henhold til arbeids- 
miljøloven § 11-2 har arbeidstiden for disse 
lærlingene tidligere vært begrenset til maks. 
8 timer i døgnet og 40 timer i uken.

GÅTT UTOVER BÅDE  
LÆRLINGER OG BEDRIFTER

I et felles innspill til myndighetene tok NAF 
og MEF høsten 2017 opp at regelverket for 
arbeidstid skapte betydelige utfordringer for 
yngre lærlinger i anleggsbransjen. Dette er 
lærlinger som ikke har fylt 18 på det tids-
punktet de begynner på læreperioden, og 
derfor ikke har mulighet til å delta på de 
innarbeidings- og rotasjonsordninger som 
enkelte bedrifter i bransjen benytter seg av.

Dette har skapt vansker for lærlingene, 
da de på grunn av sin alder blir mindre 
aktuelle for anleggsprosjekter hvor slike 
ordninger tas i bruk. I tillegg har det gitt 
utfordringer for bedriftene ved at flere 
ansatte må involveres i oppfølgingen av 
lærlingene, noe som kan påvirke læreut-
bytte for lærlingene.

BRANSJEN HAR BLITT LYTTET TIL
MEF er svært fornøyd med at Arbeids- og 
sosialdepartementet har lyttet til argumen-
tene fra en samlet anleggsbransje.

Unntaksbestemmelsene som inn- 
føres med denne forskriftsendringen 
gjelder for ungdom mellom 17 og 18 år, 
som utfører arbeid som ledd i praktisk 
opplæring på lærekontrakt eller opp- 
læringskontrakt i fag som bygger på vg2 
anleggsteknikk. 

Nye arbeidstidsregler 
for lærlinger under 18 år
17-årige lærlinger kan nå delta på de samme innarbeidings- og rotasjons- 
ordninger som arbeidstakere over 18 år. Endringene kommer som resultat  
av godt samarbeid mellom Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og  
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

FORSKRIFT OM ENDRING I 
FORSKRIFT OM ORGANISERING, 
LEDELSE OG MEDVIRKNING

Ny § 12-7A: Unntak fra arbeids-
miljøloven §§ 11-2 tredje ledd og 
11-5 tredje ledd ved yrkesrettet 
opplæring i anleggsfag

Arbeidstakernes tillitsvalgte kan 
samtykke til at arbeidstidsordnin-
ger etter arbeidsmiljøloven § 10-5 
andre ledd og § 10-12 fjerde ledd 
som går ut over grensene i arbeids-
miljøloven § 11-2 tredje ledd og § 
11-5 tredje ledd gjøres gjeldende 
for ungdom mellom 17 og 18 år 
som utfører arbeid som ledd i 
praktisk opplæring på lærekontrakt 
eller opplæringskontrakt i fag som 
bygger på vg2 anleggsteknikk.

Arbeidstilsynet kan samtykke 
til at arbeidstidsordninger etter 
arbeidsmiljøloven § 10-5 tredje 
ledd og § 10-12 sjette ledd som 
går ut over grensene i arbeidsmi-
ljøloven § 11-2 tredje ledd og § 
11-5 tredje ledd gjøres gjeldende 
for ungdom mellom 17 og 18 år 
som utfører arbeid som ledd i 
praktisk opplæring på lærekontrakt 
eller opplæringskontrakt i fag som 
bygger på vg2 anleggsteknikk.

Arbeidstidsordning som nevnt 
i første og andre ledd kan bare 
gjøres gjeldende i den utstrek-
ning den ikke strider mot øvrige 
bestemmelser i arbeidsmiljøloven 
kapittel 11.

Ungdom som settes til arbeid 
som nevnt i første eller andre 
ledd skal ha en sammenhengende 
arbeidsfri periode på minst 36 
timer i løpet av sju dager. Ungdom-
men kan ikke pålegges overtid.

LIKE MULIGHETER: En forskriftsendring gir 
lærlinger mellom 17 og 18 år mulighet til å 
delta på tilsvarende innarbeidings- og rota-
sjonsordninger som arbeidstakere over 18 år. 
(Foto: Runar F. Daler). 
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Lager sikte-
analyser av bilder
Ta et bilde av haugen eller ferdig utlagt masse. Ta 
bildet inn i et dataverktøy og legg til litt manuelt 
dataarbeid. Vips, så får du en fiks ferdig analyse med 
siktekurve av massene. Ikke én stein må graves opp, 
løftes eller transporteres for sikteanalyser. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Sikteanalyser er en dyd av nødvendighet når 
det skal bygges med steinmasser. Prøver av 
massene må hentes ut og sendes til laben. 
Etter en manuell sikting lages en siktekurve 
som dokumenterer om massen inneholder 
det den bør. 

Spesielt på de groveste massene kan det 
være en utfordring. 

SIKTEANALYSE AV BILDE
Nå holder det med bilder, riktig dataverk-
tøy og en smule arbeid ved datamaskinen. 
Med bildeanalyser er det mulig å få en fiks 
ferdig siktekurve ut av elektroniske bilder 
av steinmassene. Det høres nesten magisk 
ut. Hvordan foregår det? 

– Du må ha bilder av steinmaterialer. Fra 
et anleggsområde, pukkverk eller lignende. 
Bildene bør være av god kvalitet, med god 

oppløsning og med tilstrekkelig antall stein-
korn representert i bildet. De behandles i en 
software som etter redigering og matema-
tiske beregninger lager en siktekurve, sier 
Arnhild Ulvik i Statens vegvesen. 

– Bilde? Av haugen? 
– Ja, for eksempel. Det er veldig anven-

delig. Du trenger ikke løfte eller bære noe. 
Det er egentlig bare kontorarbeid. Det 
fungerer spesielt godt på store steiner, der 
du trenger enorme prøvemengder for å få 
massen dokumentert i en lab, sier Ulvik. 

STANDARDFOR GROVE MATERIALER
Hun er spesialist i steinmaterialer i Statens 
vegvesen. Etaten har bidratt i utviklingen 
av en standard for grove materialer – over 
90 mm – som kom i fjor. 

Standarden gir rom for bildeanalyse 

som alternativ dokumentasjonsmetode. 
Sammen med riktig dataverktøy gjør den 
det enklere å gjøre sikteanalyser i felt. Spesi-
elt på masser med stor stein. 

– Vi har ikke siktemaskiner i lab som 
takler masser med steinstørrelse over 90 
millimeter. Da må man fysisk lempe stein 
for stein. Dette verktøyet kan forenkle 
arbeidet ute på anlegg. Entreprenør kan 
dokumentere under byggingen, begrense 
kostnader og få god nok dokumentasjon, 
sier Arnhild Ulvik. 

I et innlegg på konferansen Stein i Vei 
oppsummerte hun erfaringene med to ulike 
programvareløsninger som finnes på dette 
området. Den ene amerikansk, den andre 
canadisk. Der har slike metoder vært i bruk 
lenge. Hun har sammenlignet resultater 
av analyser fra begge programmene med 
konvensjonelle sikteanalyser. 

– Den ene programvaren kommer vesent-
lig dårligere ut enn den andre. Split Desktop 
er den som kommer nærmest sikteanalysen, 
sier hun. 

PEAB VAR FØRST
Peab var først ute i landet med å prøve ut 
analysemetoden. Det gjorde de på prosjek-
tet E6 Trondheim-Melhus, et prosjekt som 

startet opp i 2016. Da fantes det ingen 
standard for masser over 90 mm kornstør-
relse, og heller ingen andre beskrivelser av 
hvordan sikteanalyser på så grove masser 
skal utføres. 

Etter forhandlinger med byggherren 
fikk Peab lov til å bruke bildeanalyseverk-
tøyet, og har høstet positive erfaringer med 
metoden gjennom prosjektet. 

– Hvis du skal begynne å sikte en prøve 
på 0-300, så må ta ut ett tonn masse og 
sikte det. Det er mye. Da er det genialt 
med bilder. Vi har gjort både billedanalyse 
og sikteanalyse. På 22-120 tok vi verifi-
kasjonsprøver med sikteprøver parallelt 
med bildeanalyse, Bare for å sammenligne. 
Det var så å si likt, sier KS-ansvarlig Hege 
Lyng i Peab. 

BEST PÅ GROVE MASSER
Metoden har blitt benyttet på det meste av 
masser, og fungerer godt på alle materialer 
unntatt de aller fineste. På grovere masser 
som 20-120, 20-250 og 0-300. 

– Når man skal ta prøver av de massene 
blir det stort volum bare på én eneste 
prøve. Vi må grave ut av veien og stoppe 
hele produksjonen. Det blir fort veldig 
mange prøver å ta på et anlegg. Gjerne flere 
hundre. Med opptil 500 kilo pr prøve, så blir 
det mange tonn som forsvinner. Da er det 
en veldig stor fordel å bare kunne ta bilder 
av ferdig utlagt masse, sier anleggsleder 
Johan Hedlund på prosjektet E6 Trond-
heim-Melhus. 

Peab bruker Split Desktop. Programvaren 
kjøpes til en éngangssum på rundt 90 000 

kroner. Kameraet som brukes er ikke noe 
dyrt og fancy, men det er litt bedre enn 
mobilkamera. 

– Det er veldig viktig med ordentlig 
kamera, på grunn skygger og oppløsning 
i bilder. I analysearbeidet merker man 
ringer rundt steiner på skjermen. Da må 
man zoome inn. Med bilder fra et dårlig 
kamera blir det fort kornet, og det kan være 
vanskelig å se formen på steinen. Vi startet 
med vanlig, bitttelite kompaktkamera og 
mobilkamera. Det ser ut som fine bilder, 
men når du begynner å zoome inn ser du at 
det ikke er særlig bra. Det er best å ta bilder 
i skygge, ikke i direkte sollys. Eventuelt i 
skyggen av varebilen. Analysen er enklere 
om det ikke er alt for bløtt. Våte steiner gir 
gjenskinn og kan være vanskeligere å se enn 
tørr stein, sier Lyng.

FAST MÅLESTOKK
Bildene må tas med et element av en fast 
målestokk i bildet. Gjerne en meterstokk 
eller en telefon du vet størrelsen på. I Peab 
har de laget en stålramme på 1x1 meter. 
Denne legges på underlaget og fungerer 
godt som avgrensning og målestokk. 

– Vi fotograferer på utlagt masse. Om 
det er komprimert eller ikke spiller ikke 
så stor rolle. Bildeanalysen kan oppfattte 
kornstørrelse ned til 11 millimeter, men 
da bruker vi langt tid på det. Vi sparer tid 
og penger på dette. Vi slipper å grave opp, 
frakte til lab og vente. Vi får resultatene 
mye fortere, sier hun. 

– Tidsbruk i analysearbeidet? 
– Fire timer pr bilde i begynnelsen. Det 

tar tid å ringe rundt hver eneste stein. Så 
lærer man seg en del triks. Nå er vi nede 
på én time. Det er jo ingenting, når vi i 
tillegg regner med at vi slipper å grave opp, 
legge ut igjen og komprimere etter uttak av 
sikteprøver. Bildeanalyse er mye bedre enn 
å grave opp veien, sier Hege Lyng. 

BILDE: Med et bilde av ferdig utlagt masse kan det lages en fiks, ferdig sikteanalyse. Peab tar 
bilder med en 1x1 m ramme som målestokk. (Foto: Peab)

SIKTEANALYSE: To programmer lager sikteanalyser av bilder av stein.  
Et av dem er bedre enn det andre. 

PEAB: KS-ansvarlig Hege Lyng og anleggsleder Johan Hedlund på prosjektet E6 Trondheim-Melhus. (Foto: Jørn Søderholm) 

SPESIALIST: Arnhild Ulvik er 
fagansvarlig på tilslagsmaterialer 

i Statens vegvesen divisjon  
for drift og vedlikehold.  
(Foto: Jørn Søderholm) 
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SLURRY

Tre byggesteiner 
for mer bærekraftig 
pukk og stein
Steinmaterialer til byggeformål skal bli mer miljøvennlig. EPD, LCA og TSM er 
viktige elementer på den veien. Aner ikke hva de betyr, sa du? Her er en innføring. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Pukk og stein skal først og fremst bære last i 
konstruksjoner der steinmaterialene brukes. 
Men det er vanligvis helt andre kvaliteter 
som gjelder når man snakker om bærekraft. 
Miljø og bærekraft står høyt på agendaen 
i våre bransjer. Også i næringen som lever 
av å hente ut, bearbeide og selge steinma-
terialer. Her foregår det mye arbeid rundt 
om for å redusere miljøbelastningen. Men 
ingen har særlig oversikt, og det kan være 
vanskelig for kunder og brukere å vite hva 
som er hva. 

– Vi vet lite om hva som blir gjort av 
ekstraarbeid i miljø og bærekraft i næringa. 
Vi trenger verktøy for systematisering av det. 

Det sa generalsekretær Anita Hall i bran-

sjeforeningen Norsk Bergindustri da hun 
ønsket deltakerne velkommen til konfe-
ransen Stein i vei. Det skjedde i Tromsø, 
noen uker før koronaepidemien snudde 
det meste opp-ned her i landet. 

 ■ Minst tre slike verktøy er nå tilgjenge-
lig eller på vei til å bli tilgjengelig for 
bransjen: 

 ■ EPD – miljødeklarasjoner på alle bygge-
varer

 ■ TSM – system for måling av miljøfot-
avtrykk hos pukkverk og andre mine-
ralprodusenter

 ■ SteinLCA – nyutviklet verktøy for bereg-
ning av klimagassutslipp fra håndtering 
av overskuddsstein i anleggsprosesser. 

De tre hjelpemidlene henger sammen 
med både hverandre og mye annet her i 
verden. Vi skal likevel prøve å oppsummere 
hva de er og hva de betyr for deg. 

EPD MILJØDEKLARASJON
EPD – forkortelse for Enviromental Product 
Declaration. Miljødeklarasjon på norsk, 
men EPD-begrepet brukes både i Norge og 
internasjonalt. EPD er et kortfattet doku-
ment som på en standardisert og objek-
tiv måte oppsummerer miljøprofilen til 
en komponent, et ferdig produkt eller en 
tjeneste. Byggenæringen og asfaltbransjen 
har brukt det i flere år. Feiring begynte med 
med det for noen år siden, men det er ellers 

lite brukt innen stein, pukk og grus. Entre-
prenører må være forberedt på et økende 
krav om miljødokumentasjon gjennom 
EPD-er. 
– EPD blir mer og mer et krav. Nå kommer 
kravene, nesten på alle anbud. Kan du ikke 
det, så er du ikke med. Du må vise at du har 
kontroll på miljøfotavtrykket, sa Anita Hall. 
EPD-dokumenter beregnes og lages for 
hvert produkt hos hver produsent, med 
beregningsverktøy tilpasset produkttypen. 
Bransjeforeningen Norsk Bergindustri har 
overtatt Feirings EPD-kalkulator, og tilbyr 
dette videre til alle sine medlemmer. Kalku-
latoren gjør det mulig å beregne EPD-do-
kumentasjon på enkeltleveranser og til hele 
prosjekter. 

TSM MILJØMÅLING
Norsk Bergindustri innfører TSM, en aner-
kjent internasjonal standard for måling av 
miljøprestasjoner hos norske pukkprodu-
senter. 

– I lang tid har vår bransje sett behovet 
for gode verktøy og metoder for måling av 
miljøprestasjoner. Vi er veldig glade for at 
norsk mineralindustri tar avgjørende skritt 

for å måle miljøresultatene, sier Anita Hall, 
generalsekretær i Norsk Bergindustri.

Systemet kommer opprinnelig fra 
Canada. Det måler produsentenes miljø-
relaterte arbeid utover lovpålagte mini-
mumsytelser. En serie kriterier måles og 

karaktersettes. TSM krever at selskaper 
årlig vurderer sin bærekraftinnsats på tvers 
av åtte viktige områder, inkludert energi-
bruk, utslippshåndtering, naboskap og 
urbefolkning, HMS og bevaring av biolo-
gisk mangfold.

DOKUMENTASJON: Som om det ikke var dokumentasjonskrav nok. Nå må du også regne med å levere EPD miljødeklarasjoner på pukken du bygger 
med. (Alle foto: Jørn Søderholm) 

ARRANGØR: F.v. Fagsjef Njål Hagen, generalsekretær Anita Hall og fagsjef Lars-Erik Sletner i 
Norsk Bergindustri.  
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www.cejn.seTel: +46 500 477500    info.sweden@cejn.com

Multi-X GII
- Förbättrad på alla sätt

CEJN Multi-X är ett sortiment innovativa, lätthanterliga multikopplingsplat-
tor som är utformade för att klara av de mest krävande applikationerna 
inom mobil hydraulik
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www.steelwrist.com

STE
EL CASTED

STEELWRIST

FRONT PIN LOCK

STEELWRIST   

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

NBI er den syvende bransjeforeningen i 
verden og den tredje i Europa til å innføre 
systemet. 

STEINLCA KLIMAANALYSE  
AV OVERSKUDDSSTEIN

LCA – forkortelse for Life Cycle Assess-
ment. LCA-analyser inngår i alle EPD-be-

regninger. En del av prosjektet Kortreist 
Stein (side 32-33) har bestått i å utarbeide 
et analyseverktøy for å beregne miljøpå-
virkningen fra lokale steinmasser i et 
prosjekt. 

Dette er et pågående arbeid, der man 
ønsker å utvikle et verktøy for beregning 
av klimagassutslipp fra håndtering av over-

skuddsstein i anleggsprosesser. Med det skal 
man kunne tallfeste hvilken håndtering av 
massene som gir minst klimagassutslipp. 
Bak det hele ligger ønsket om mest mulig 
effektiv bruk av lokale steinressurser. 

– Gi steinmassene en sjanse. Vi har 
sett at tipp-topp masser har blitt kjørt på 
deponoi eller dumpet. Kvalitetsstein er en 
begrenset ressurs. Men det trenger areal 
og god logistikk. Og man må ha felles mål 
for alle involverte. Vi har har oppnådd å 
bruke opptil 100 pst av masser i betong 
og sprøytebetong, sa prosjektkoordinator 
Torun Rise fra SINTEF i et innlegg på Stein 
i vei-konferansen. 

Nå håper hun å få med relevante aktører 
på et fortsatt arbeid med temaet i et oppføl-
gingsprosjekt. Her er det eksempelvis 
aktuelt å se på funksjonskrav. 

– Hva skjer om du har masser som er 
rett under spesifiserte verdier i oppdrags-
givers krav? Kan man kompensere med 
lagtykkelse, og dermed kunne bruke over-
skuddsmasser? Det kan være ganske store 
besparelser, både økonomisk og miljømes-
sig. Det skulle vært interessant å få også 
økonomi inn i SteinLCA-verktøyet, i tillegg 
til utslipp, sa Rise. 

LCA: Torun Rise i SINTEF har koordinert prosjektet Kortreist Stein. Her på konferansen Stein i vei i 
Tromsø i februar.
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– Dimensjonering av vei går på å velge mate-
rialer og lagtykkelser som gir en vei som tåler 
de trafikale og klimatiske påkjenningene i 
løpet av levetida. I dag dimensjonerer vi ut 
fra ti tonns aksellast og 20 års dimensjone-
ringsperiode. Men vi har egentlig ikke over-
sikt over levetid. Veiene lever gjerne lenger 
enn 20 år, og vi må gjøre vedlikeholdstiltak. 
Med det nye systemet får vi en mulighet til 
å beregne skadeutviklingen. Da vet vi bedre 
når det må gjøres tiltak på veien. 

BEREGNE LEVETID
Det sier Brynhild Snilsberg, faggruppeleder 
for vegteknologi i Statens vegvesens seksjon 

Teknologi Drift og Vedlikehold. 
Hun leder VegDim-prosjektet, et fem år 

langt forsknings- og utviklingsprogram der 
Statens vegvesen jobber med å utvikle et 
nytt dimensjoneringssystem og analyseverk-
tøy for veier. Målet er å lage modeller som 
gjør det mulig å beregne tilstandsutvikling 
og levetid for veiene. 

En "bieffekt" av prosjektet er at det kan 
bli enklere å bruke stedlige masser i veibyg-
gingen.

– Kanskje kan det bidra til at vi får brukt 
lokale materialer på en bedre måte enn vi 
gjør i dag. Det blir ikke nødvendigvis billi-
gere å bygge sånn. Men vi får en større 

fleksibilitet, valgmulighet og forståelse for 
hvordan veiene brytes ned. 

– Fordi...? 

KOMPENSERE
– De valgene vi gjør i materialer og lagtyk-
kelse vil påvirke hvordan skadeutviklingen 
blir på veien. Da har vi muligheten til å gjøre 
ulike valg, som vil gi utslag i den skadeut-
viklingen. Det kan påvirke hvilke materialer 
vi bruker. Hvis man for eksempel velger 
materialer som er litt utenfor kravene i dag, 
så kan man kanskje kompensere på andre 
måter for å få en konstruksjon som likevel 
tilfredsstiller krav til levetid, sier hun. 

– Hvem vil ha størst nytte av det dere 
kommer fram til i prosjektet? 

– Dette gjelder dimensjonering av all 
offentlig vei, ikke kun for Statens vegvesen. 
Dermed er det aktuelt for alle byggherrer. 
Det er hovedsakelig konsulentene som 
prosjekterer vei. De vil få et bedre redskap 
til å gjøre de riktige valgene.

– Hva med entreprenører? 
– Det vil også være positivt for entre-

prenørene. De kan få større fleksibilitet 
til å bruke materialene man ønsker, og 

Tlf  53 77 52 00    
mail@olenbetong.no   
www.olenbetong.no

Mur og hageprodukter, 
samt vann og avløpspro-
dukter i betong. 
ig-rør og kummer, kabelkanaler 
og trekkekummer. Murblokker, 
kantstein og belegg. 
Hovedfabrikk Ølensvåg
Utsalgsteder i Bærum,  
Bergen og Haugesund

Tlf  53 77 52 00    
mail@olenbetong.no   
www.olenbetong.no

Mur og hageprodukter, 
samt vann og avløpspro-
dukter i betong. 
ig-rør og kummer, kabelkanaler 
og trekkekummer. Murblokker, 
kantstein og belegg. 
Hovedfabrikk Ølensvåg
Utsalgsteder i Bærum,  
Bergen og Haugesund

Jobber for en mer 
fleksibel veibygging
Hvor lenge lever en veikonstruksjon, egentlig? Og 
hvordan må den bygges for å tåle det den blir utsatt 
for? Det er blant spørsmålene som undersøkes i 
VegDim-prosjektet i Statens vegvesen. Målet er veier 
bedre tilpasset lokale forhold. Kan gjøre det enklere  
å bruke stedlige masser. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

VegDim 2018-2022

spesialtilpassede løsninger. Man må da 
kompensere med andre tiltak for at man 
skal tilfredsstille kravene, sier hun. 

MIDT I PROSJEKTET
VegDim-prosjektet startet i 2018 og skal 
avrundes i 2022. Snilsberg orienterte om 
prosjektet på Stein i Vei-konferansen i 
Tromsø i februar. 

Programmet arbeides med i samarbeid 
med Trafikverket og VTI i Sverige, samt 
NTNU og ViaNova i Norge. Pr i dag er 
flere datamodeller klare. Det gjelder blant 
annet spormodeller for deformasjon og 
piggdekkslitasje, samt frostmodell med 
telehiv og frostnedtrengning. Deretter gjen-
står kalibrering av modellene til norske 
forhold, samt testing i virkelige prosjekter 
og på virkelige veier. 

– Prosjektet vil gi oss informasjon om 
levetid på veikonstruksjonen. Det her en 
helt essensiell informasjon som har alt å si 
hvis du skal gjøre en vurdering av levetids-
kostnader eller miljøbelastning. Det er noe 
vi mangler i dag. Vi vil få en mulighet til å 
gjøre riktigere miljøvurderinger og kost-
nadsberegninger i langsiktig planlegging, 
sier Brynhild Snilsberg. 

NEDBRYTING: VegDim-prosjektet skal gi en bedre forståelse for hvordan veier brytes ned. (Illustrasjon: Michelle Stoltenberg, Statens vegvesen) 

SPESIALIST: Brynhild Snilsberg, Statens vegvesen. (Foto: Jørn Søderholm) 
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I et hvert anleggsprosjekt er det store krefter i 

sving. Det stiller steinharde krav til høy 

presisjon, kvalitet og tett oppfølging. Derfor har 

vi alt det du trenger av produkter og råd innen 

energibrønner, miljøbrønner, vannboring, 

fundamentering og spesialboring. Du finner 

også det som trengs av energikollektorer, 

samlekummer og rør hos oss. 

Kombinasjonen av rask levering, support og 

dybdekunnskap har gitt oss en sentral rolle i 

flere spennende prosjekter. Nylig bidro vi til 

forankringsboring av pullerter for å holde 

enorme oljerigger på opptil 250 tonn i ro. 

Vi har landsdekkende regionskontorer, og tilbyr 

et bredt sortiment av produkter fra Epiroc, 

Terraroc, Everdigm og Uponor.

Les mer og kontakt oss på abkqviller.no

KOM RASKT UNDER 
OVERFL ATEN

GODE RÅD ER FUNDAMENTALT

NÅR DU VIL GÅ I DYBDEN
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– Mer kortreist   
   stein, takk
Store mengder stein tas ut fra tunneler og kjøres rett i deponi.  
Samtidig blir mye knust stein i verdifulle pukkfraksjoner kjørt over 
store avstander. Et prosjekt med blant andre Veidekke og SINTEF  
har undersøkt problemet og foreslår nye løsninger og verktøy. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

– Vi må bli flinkere til å bruke steinen fra tunnelene lokalt. 
Det sier prosjektleder Torun Rise i SINTEF. Hun har ledet inno-

vasjonsprosjektet Kortreist stein, der Veidekke Entreprenør har 
hatt en sentral rolle som prosjekteier. 

Mye av steinmassene fra tunnelprosjekter blir ansett som uegnet 
for knusing til pukk, og blir kjørt i deponi. Samtidig er det en 
tiltagende knapphet på steinressurser, spesielt i og nær de større 
byene. Steinmaterialer i produserte byggefraksjoner fraktes til 
byggeplass, ofte over store avstander. 

KORTREIST STEIN
Prosjektet Kortreist stein har funnet løsninger som gjør det enklere 
å bruke lokal stein i infrastrukturprosjekter. Økt bruk av lokale 
steinmasser vil redusere mengden stein som deponeres, og i tillegg 
redusere transport av nye masser til anleggsstedet. Slik sparer 
man både penger, miljø og ressurser.

– Når vi ikke bruker steinen som tas ut til å bygge ny vei lokalt, 
får vi både over- og underskudd av stein. Det er lite bærekraftig, 
sier Torun Rise, leder for innovasjonsprosjektet. 

Spesielt nær de store byene er det knapt med sand og grus. 
Resultatet er transport av materialer over lange avstander. 
Prosjektet Kortreist stein har hatt som mål å utvikle løsninger 
for å øke bruken av lokale steinmasser i infrastrukturprosjekter. 
Fokus har vært på høyverdig bruk. Det vil si knuste produk-
ter til vei- og jernbaneoppbygging, samt som tilslag i asfalt og 
betong. Økt bruk av lokale masser vil redusere mengden stein 

som deponeres og i tillegg redusere transporten av nye masser 
til anleggsstedet. 
 
SLIK SPARER MAN BÅDE PENGER, MILJØ OG RESSURSER. 

– I prosjektet Kortreist stein har vi utarbeidet en veileder som 
skal gjøre det enklere å planlegge for bruk av overskuddsmasser. 
Veilederen beskriver hvilken geologisk informasjon og hvilke 
vurderinger som er viktig i de ulike planleggingsfasene. Vår tanke 
er at veilederen skal brukes av de som planlegger store utbyggings-
prosjekter, og som et supplement til allerede eksisterende veiledere 
for vei- og jernbanetunneler, sier Kari Aslaksen Aasly i NGU.

– Prosjektet Kortreist stein har vist at det ligger et stort potensial 
i å bruke lokale masser fra tunneler og bergskjæringer i samferd-
selsprosjekter. Hindringene er i stor grad knyttet til manglende 
tilrettelegging for håndtering og manglende kunnskap om massenes 
egenskaper tidlig nok i prosjektet, sier Eivind Heimdal i Veidekke.

FIRE FOKUSOMRÅDER
Kortreist stein har fokusert på fire områder som anses som 
suksesskriterier for å lykkes med bærekraftig bruk av steinmasser:

 ■ God planlegging, inkludert kartlegging av geologi. Kan utar-
beide prognoser for hvilke bergmasser man vil treffe på, hvilken 
kvalitet massene har og dermed hva de kan brukes til.

 ■ Kontrakten bør legge til rette for bruk av lokale masser. Framti-
dens kontrakter bør utarbeides slik at de inkluderer entreprenører 
og rådgivere i tidlig fase. Helst allerede på reguleringsplanstadiet.

 ■ Kvaliteten på de lokale massene avgjør hva de kan brukes til. 
Kortreist stein har sett nærmere på optimalisering av produk-
sjons- og knuseprosessen i mobile anlegg, slik at man i størst 
mulig grad kan produsere pukk og grus som tilfredsstiller 
kvalitetskravene. 

 ■ Miljøaspektet er viktig i ethvert anleggsprosjekt. Redusere 
utslipp av CO og andre klimagasser, men også bedre ressursut-
nyttelse, samt redusere transport og trafikkulemper for lokal-
miljøene rundt anleggsplassene.

GEVINST
Partnerne i Kortreist stein har utviklet nye tekniske løsninger og 
verktøy, forretningsmodeller og planprosesser for å utnytte mer 
av steinressursene lokalt. Gevinsten er mindre utslipp og økt 
konkurranseevne for industripartnerne. 

Prosjektet har hatt fokus på høyverdig bruk av lokale steinmas-
ser, det vil si knuste produkter til vei- og jernbaneoppbygging, 
asfalt og betong.

Kortreist stein er et innovasjonsprosjekt gjennom Norges 
Forskningsråds BIA-program, og et samarbeid mellom bransjen 
og forskningsmiljøene. Prosjekteier er Veidekke Entreprenør, 
mens SINTEF har hatt prosjektledelsen. Øvrige partnere har 
vært Veidekke Industri AS, Metso Norway AS, Multiconsult AS, 
Asplan Viak, Statens Vegvesen, Bane NOR, Hordaland Fylkes-
kommune, Bergen kommune, Norges Geologiske Undersøkelse 
(NGU) og NTNU. 

FAKTA - KORTREIST STEIN
 ■ Prosjekt Veidekke, SINTEF, Metso, Multiconsult, 

Asplan Viak, Statens vegvesen, Bane Nor, Hordaland 
fylkeskommune, Bergen kommune, NGU og NTNU.

 ■ Prosjektperiode 3,5 år. Avsluttet i slutten av 2019.
 ■ Norges årlige forbruk av byggeråstoffer (pukk og grus) 

tilsvarer 13 tonn per innbygger.
 ■ Halvparten av alt byggeråstoff som produseres i Norge 

benyttes i veianlegg. 
 ■ Norske veiprosjekter bruker opp mot 50 tonn stein 

per meter vei i en to felts vei. 
 ■ Det tas ut ca syv millioner kubikkmeter tunnelmasser 

– 19 millioner tonn – pr år. Blir i hovedsak dumpet 
/ deponert. Dette utgjør nær halvparten av Norges 
årlige byggeråstoffbehov. 

 ■ 20 prosent av all lastebiltransport er transport av 
byggeråstoffer

 ■ Norge bruker mer energi på å transportere enn på å 
produsere byggeråstoffer. 

 ■ Mer info: www.kortreiststein.no

NYHETER NYHETER

LOKALT: Partnerne i Kortreist stein har 
utviklet nye tekniske løsninger og verktøy, 

forretningsmodeller og planprosesser for 
å utnytte mer av steinressursene lokalt. 

(Illustrasjonsfoto: Jørn Søderholm)

agjerde.no

Norges største rekkverksentreprenør

Enda bedre. Hver dag.  
For å redde liv langs vegen. 
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Telefon:
900 66 625 / 936 01 156

QSS er en av de mest komplette leverandørene  
av slitegods og reservedeler til knuseindustrien.

Web:
www.qss.no

E-post:
kbf@qss.no / hal@qss.no

Tester 0-4 i
frostsikringslag
Fraksjonen 0-4 er en telefarlig masse. Den produseres i store 
mengder, men kan i dag ikke brukes i veibygging. Et prosjekt 
på NTNU har testet om den likevel kan brukes i frostsikringslag. 
Resultatene så langt ser interessante ut. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

OVERSKUDD: 0-4-fraksjonen finnes i store 
overskudd på norske pukkverk. Nå blir det 

undersøkt om den kan brukes i frostsikringslag 
i veibygging. (Foto: Jørn Søderholm)  

AKTUELT

EFFEKTIV 
AVRETTING
Med engcons pusseskuffer og 
avrettingsbjelke jevner du raskt 
og effektivt store flater.

engcon Norge Jernkroken 18, P. B. 85 Kalbakken, N-0902 Oslo
Telefon 22 91 80 90  |  Fax 22 91 80 01  |  www.engcon.com/norge
     facebook.com/engconnorge  |       engcon_norge
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AKTUELT

0-4 er en fraksjon vi har rikelig av. Noen 
steder renner norsk pukkproduksjon nær 
over av 0-4. Eller maskinsand, som noen 
kaller den. Det foregår arbeider på flere 
fronter for å finne bruksområder, for å 
unngå at fraksjonen hoper seg opp for 
store mengder. 

Et nylig prosjekt på NTNU har under-
søkt om 0-4 kan brukes i frostsikringslag. 
Det vil i så fall være et bruksområde med 
muligheter for omsetning av betydelige 
volum. 

KAN BRUKES I FROSTSIKRINGSLAG
– Det er helt klart at 0-4 kan brukes i frost-
sikringslag for å minimere lagtykkelsen, sier 
Benoit Loranger. Han er PhD-kandidat ved 
NTNU, og har vært en sentral drivkraft i 
prosjektet. 

Prosjektet har blitt satt i gang blant 
annet for å finne nye bruksområder for 
en fraksjon det betydelige overskudd av 
i pukkproduksjon. Prosjektet har under-
søkt dannelsen av telehiv i massen ved ulik 
innblanding av 0-4 i grovere masser, samt 
med og uten innblanding av bindemiddel. 
Ulike bergarter har også blitt undersøkt. 

– En evaluering for å finne ut hva vi har 
og hvordan det oppfører seg, og undersøke 
hvordan ytelsene kan forbedres gjennom 
tilsetninger. Vi har testet med Lignosul-
fonate og polymerbaserte tilsetninger. 
Foreløpige resultater viser en halvering 
av mottakeligheten for frost i gabbro og 
granittisk gneis med helt ned i én prosent 

tilsetning av Lignosulfonate. Med to 
prosent tilsetning var det enda bedre. Da 
så vi 75 prosent redusert mottakelighet 
for frost og ingen registrerte telehiv, sier 
Loranger. 

Prosjektet har også funnet at frostmot-
takeligheten gikk betraktelig ned ved å 
blande 0-4 med en grovere 4-22 fraksjon. 
0-4 er utfordrende å bruke som bygge-
materiale, med egenskaper som endres 
betydelig med variasjoner i fuktinnhold, 
mineralogi og finstoffinnhold. 

Han presenterte prosjektet i et innlegg 
på konferansen Stein i vei i Tromsø i 
februar. 

– Dette har vært et første skritt for å 
forstå hvordan 0-4 oppfører seg. Fram-
over må vi teste andre bergarter og ulike 
variasjoner av innblanding av 0-4 i grovere 
masser i frostsikringslag. Gjerne i kombi-
nasjon med ulike tilsetningsstoffer, sier 
Benoit Loranger. 

TELEFARLIG MASSE
– 0-4 masse er telefarlig, og uegnet til bruk 
i frostsikringslag. Så er spørsmålet om slike 
masser kan bearbeides på en måte som 
gjør dem anvendelige til frostsikring, sier 
Jostein Aksnes i Statens vegvesens seksjon 
for vegutforming og vegteknologi. 

NTNU har gjort forsøk med to ulike 

tilsetningsstoffer. Om dette er aktuelt å 
følge opp videre er han foreløpig usikker 
på. 

– Da må man i tilfelle se nærmere på 
langtidsegenskaper, på hvilken måte det 
praktisk lar seg gjøre å produsere og legge 
ut slike masser i full skala vegbygging, 
miljøkonsekvenser og kostnader, sier 
Aksnes. 

Når vei bygges på telefarlig undergrunn 
vil det vanligvis være behov for frostsik-
ring for å unngå problemer med telehiv og 
redusert bæreevne i teleløsningen.

Frostsikringslaget er det nederste laget i 
veioverbygningen. Det skal hindre frosten 
i å trenge videre nedover, ned i telefar-
lig undergrunn. Belastningen fra tunge 
kjøretøy er lav her sammenlignet med 
spenningsnivået i lagene lengre opp i 
konstruksjonen. Derfor stilles det ikke 
krav til mekanisk styrke i materialene som 
brukes i frostsikringslaget. 

– Men vi stiller selvfølgelig visse krav 
til korngradering, største steinstørrelse og 
finstoffinnhold. Dette minimum av krav 
skal sikre at frostsikringslaget oppfyller sin 
funksjon. Samtidig ønsker vi ved det regel-
verket vi har i N200 i dag å legge til rette 
for bruk av lokale masser som ellers ikke 
kan anvendes i forsterknings- og bærelag 
eller dekke, sier Jostein Aksnes.

FORSKER: Benoit Loranger, 
PhD-kandidat ved NTNU. 
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SVERRE HELLUM & SØNN AS
Avdeling Tønsberg:
Carl XVs gate 19
3150 Tolvsrød

Avdeling Oslo:
Jerikoveien 28 D
1067 Oslo

Tlf: 23 17 81 00  |  www.hellumdiamant.com

HYDRAULISKE PUMPER
FRA HYCON

NYHET! NYHET!NYHET!

NYHET!  
Skinne til Hycon-sager

NORGES MEST POPULÆRE
KJERNEBORMASKINER

HAR BLITT ENDA BEDRE!

NYHET!

SHIBUYA TS 165
• 2,2 kw
• komplett stativ m/gradfot
• Opptil Ø 186mm

SHIBUYA TS 255
• 2,5 kw
• komplett stativ m/gradfot
• Opptil Ø 276mm

SHIBUYA TS 405
• 3,45 kw
• komplett stativ m/gradfot
• Opptil Ø 450mm

SHIBUYA TS 095
• 1,6 kw
• komplett stativ m/gradfot
• Opptil Ø 120mm

HCS 18
SKJÆREDYBDE

19,0cm

HYDRAULISKE SAGER FRA HYCON

HRS 400 Ringsag
SKJÆREDYBDE

30,0cm

Kapasitet opptil
204.000m3/t
Kan kjøres tørt

VI HAR ET STORT UTVALG AV DIAMANTSAGBLADER FOR:

BETONG STEIN/GRANITT ASFALT

Leveres komplett med kolonne, gradboringsfot, verktøysett og vannsamler.

TA KONTAKT FOR ET HYGGELIG  TILBUD!
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Skole med 
eget pukkverk
Solør videregående skole har et eget knuseverk. Der lærer elevene alt 
fra å sprenge fjell til å kjøre anleggsmaskiner på samme område.
Tekst og foto: Harald Vingelsgaard – anleggsmaskinen@mef.no

– Ingen andre videregående skoler i Norge 
har et tilsvarende pukkverk, sier Henning 
Olsen, avdelingsleder for Bygg- og anlegg-
steknikk ved skolen. 

– Vi har meget dyktige elever som holder 
et høyt faglig nivå. Elevene er lærevillige. 
De vil lære. Her er det moro å være lærer, 
sier Steinar Helstrøm.

Helstrøm står på toppen av fjellveggen i 
pukkverket. Der borer to av hans elever hull 
i fjellet med en borerigg. Hullet skal fylles 
med flytende sprengstoff, før fjellveggen 
sprenges ut om en måned frem i tid.

Elevene lærer praktisk boring etter 
beregninger som elevene på skolen selv 
har utført. 

Helstrøm understreker at elevene har 
omfattende teori for å være med på dette, 
så mye at det tilsvarer nivået til sprenging 
sertifikat.

STORT OMRÅDE I SKOGEN
pukkverket ligger i skogen på Haslemoen 
hvor det tidligere var militært område.  
I pukkverket gis det opplæring til elevene i 
Vg2 Anleggsteknikk ved Solør videregående 
skole, avdeling Våler.

Denne skolen er store på utdanning i 
anleggsteknikk.

– Vi har 75 elever i Vg2 Anleggsteknikk, 
med fem klasser, derav fire landslinjer og 
en klasse som fylkeskommunen har ansvar 
for, sier Henning Olsen. 

Pukkverket er et svært godt tilbud for 
elevene. Der lærer de mye. Først sprenger 
de fjell. Dette fjellet knuses til de forskjellige 
fraksjonene i mange vendinger. Elevene 
lærer å bruke mobil grovknuser, mobilt 
sikteverk og ikke minst det stasjonære 
finknuseverket. 

Inne på pukkverket lærer de å kjøre de 

aller fleste typer anleggsmaskiner. Skolen 
har til sammen 50 maskiner. Dette er grave-
maskiner i nesten alle størrelser, forskjellige 
hjullastere, veihøvel, bulldosere, dumpere 
og traktorer, i tillegg til boreriggen.

– I fjor solgte vi 30.000 tonn masser. 
Kundene er stort sett privatpersoner som 
holder til i vårt område, fortsetter Olsen. 

– Produksjonen varierer mye fra år til år. 
Det viktigste er at elevene lærer mest mulig.

KUNDENE
Da Anleggsmaskinen var på besøk, kom en 
gårdbruker med traktor og stor tilhenger. 
En av elevene lastet veigrus på hengeren 
med hjullaster, som veide opp lasten med 
skuffen. Bonden ble fornøyd.

I pukkverket knuser de blant annet frak-
sjonene 0-120 mm til forsterkningslag, 0-35 
mm til bærelag og 0-18 mm til veigrus. 

KLAR TIL SPRENING: Her borer elevene  
hull før fjellveggen skal sprenges.

VARIERTE MASKINER: Elevene lærer å kjøre 
nesten alle typer anleggsmaskiner inne på 
området til knuseverket.
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STÅLBYGG TIL LANDBRUK
OG SMÅINDUSTRI

 Isolert eller uisolert 

 Tilpasset ditt behov

 Ferdig montert, evt. som byggesett

Sten Øivind Bjerke
Tlf. 90 54 75 15

post@sl-bygg.no

www.sl-bygg.no

Adresse: Tjøllingveien 416,
3280 Tjodalyng

Sondre Bjerke
Tlf. 48 02 80 92

Mens vi var der måtte de stoppe det 
stasjonære finknuseverket, fordi det var 
en lekkasje på en gravemaskin som lastet 
masse opp i knuseverket. Da kom elever 
fra Vg3 Anleggsmaskinmekanikerlinjen 
ved skolen med servicebilen og reparerte 
gravemaskinen raskt. Det ble kort avbrudd 
på knuseverket. 

Omtrent på samme tid stoppet en 
dumper, fordi et nav var ødelagt. Da kom 
straks en stor bil med transporthenger 
for anleggsmaskiner fra samme skole. En 
lærer kjørte og hadde med seg elever fra 
Vg2 Anleggsteknikk. Dumperen ble kjørt 
inn til elevene ved anleggsmaskinmekani-
kerlinjen på Våler for reparasjon. 

– Elevene ved anleggsmaskinmekaniker-
linjen får unik opplæring på denne måten, 
med reelle oppdrag hele tiden, sier Olsen. 

Elevene ved Vg2 Anleggsteknikk 
har fem valgmuligheter når de skal ta 
fagbrev. Det ene er anleggsmaskinfører-
faget, det andre er fjell- og bergverks-
faget, det tredje er vei- og anleggsfaget, 
det fjerde er asfaltfaget og det femte er 

banemontørfaget. 

FÅR TILBUD
En uke før Anleggsmaskinen var på besøk, 
hadde et stort entreprenørfirma vært 
på besøk i knuseverket og snakket med 
elevene. Bedriften skulle snart komme 
tilbake for å gi mange av elevene tilbud 
om lærekontrakt.

– Våre elever er populære ute i bedrif-
tene, sier Olsen. 

Elevene får kompetansebevis etter endt 
opplæring i Vg2 Anleggsteknikk, med 
bestått eller ikke bestått. Nesten alle får 
bestått. Alle de som består, får tilbud om 
læreplass i en bedrift, om de ønsker det. 

– Fremtiden ser lys ut for Vg2 Anleggs-
teknikk med all bygging av veier og jernba-
ner, rehabilitering og etterslep på VA-sekto-
ren i Norge. Det trengs fagfolk. Vi utdanner 
dem, sier Henning Olsen.

Svært mange søker hvert år til VG 2 
Anleggsteknikk linjen. Slik er det også 
foran skoleåret som begynner høsten 2020.

POPULÆRE ELEVER: – Elevene 
våre er populære blant bedriftene i 
anleggsbransjen, sier Henning Olsen 
som er avdelingsleder for Bygg- og 
anleggsteknikk. Her står han foran 
det stasjonære finknuseverket.

FØRSTE LÆRLING: Mats Rensmoen er første års lærling i maskinførerfaget på knuseverket. 

GRUS: Lærling Mats Rensmoen laster grus på traktor-tilhengeren til en kunde.
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LEDENDE INNEN FJELLSIKRING
Et maskinentreprenørfirma med over 40 års erfaring

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

Sprøytebetong  
Sprenging og demolering

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

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

GJØR KREVENDE OPPDRAG ENKLERE

Scanvaegt Systems AS
Vestvollveien 32G • 2019 Skedsmokorset • Tel. 9664 6700  

post@scanvaegt.no • www.scanvaegt.no

Pfreundt Hjullastervekt
Pfreundt hjullastervekt veier dynamisk,hurtigt og  
presist, mens hjullasteren løfter – det gir overblikk, 
sparer tid og reduserer omkostningene.

DYNAMISK, 
HURTIG 

OG PRESIS 
VEIING

Telefon: 22 90 02 00 • firmapost@mkl.no • www.mkl.no

Seks landslinjer 
i Vg2 Anleggsteknikk
– I Norge finnes det seks 
forskjellige landslinjer i Vg2 
Anleggsteknikk, sier landslinje-
koordinator Lasse Svellingen.

Følgende skoler har landslinje i Anleggsteknikk Vg2: 
Kirkenes videregående skole i Finnmark, Fauske 
videregående skole i Nordland, Solør videregående 
skole i Hedmark, Øksnevad videregående skole i 
Rogaland, Sam Eyde videregående skole i Agder og 
Os videregående skole i Vestland fylkeskommune.

ALLE DE SEKS LANDSLINJESKOLENE HAR: 
 ■ Maskiner i alle maskinklasser. Veihøvel, hjullas-

dumper, gravemaskin, gravelaster og bulldoser.
 ■ Tett samarbeid med lokalt og nasjonalt nærings-

liv. 
 ■ Bred kompetanse innenfor aktuelle anleggstek-

niske fagområder som for eksempel ADK og 
sprengning.

Skolene har store øvingsområder hvor elevene både 
lærer å bore og sprenge fjell, og kjøre de forskjellige 
anleggsmaskinene. 
Solør videregående skole avdeling Våler og Fauske 
videregående skole har steinbrudd og et komplett 
knuseverk hvor elevene lærer å sprenge fjell og kjører 
maskiner på samme område.
Mens Solør videregående skole har et komplett 
knuseverk på samme sted, driver Fauske videre-
gående skole mer mobilt. Da vi var i kontakt med 
skolen hadde de for eksempel det mobile sorte-
ringsverket i en stor tunell til hjelp for et privat 
firma. I motsetning til Solør, selger ikke Fauske 
store mengder knust fjell i forskjellige fraksjoner 
til kunder i det private markedet. Fauske bruker 
massene til egne prosjekter der de bygger veier, 
parkeringsplasser og lignende. 

ALLE SKOLENE DRIVER MED OPPLÆRING I 
LÆREFAG SOM ANLEGGSTEKNIKK LEDER TIL:

 ■ Anleggsmaskinførerfaget
 ■ Asfaltfaget
 ■ anemontørfaget
 ■ Fjell- og bergverksfaget
 ■ Vei- og anleggsfaget
– Hensikten med en landslinje, er at elever fra hele 

landet kan søke til denne linjen, uansett hvor i Norge 
de bor, og at skolene har tilstrekkelige ressurser til å 
drive opplæring under lavkonjunkturer, sier Lasse 
Svellingen. 

EN FORNØYELSE: – Det er en fornøyelse å være lærer her, sier Steinar Helstrøm, her foran en av elevene som kjører gravemaskin.



Bare betong varer evig

Bransjens sikreste vannkum leveres komplett på grøftekanten, 
med dokumentasjon på at alt er montert korrekt. Alle våre  
montører har spesialkompetanse, noe som betyr en bygge-
prosess med bedre lønnsomhet. En 100% sikker vannkum, 
levert komplett, til avtalt tid og med 1 faktura. 

DET ER DET VI KALLER EN REVOLUSJON.

BLI MED PÅ 
EN INDUSTRIELL
REVOLUSJON!

BASAL AQUA-SAFE: 
TRYGGHET FOR GENERASJONER 

revolusjon annonser.indd   2 19.08.2019   15:23:03

SE HELE VÅRT SORTIMENT PÅ :  WWW.STARTAX.NO

Ekstralys LED Storm 20, 120W
12-36V, Ref. 45. Aluminiumshus, 
polykarbonatlinse, parklys.

AC-Kompressor Volvo Last/BM 
FH12, FM300, FM340 m.fl.

Ekstralys LED, 120W
12-48V, Ref. 30. Aluminiumshus,
polykarbonatlinse. Buet.

Dynamo Volvo Last/Anlegg
24V, 110A, 1P,
FH12, FM13 m.fl.

Ekstralys LED D-MaXX, 180W
10-32V, Ref. 37,5. Aluminiumshus, 
polykarbonatlinse. 

Caliper
• Vi lagerfører et meget bredt sortiment
• Kvalitet fra velkjent leverandør
• Caliper ligger på NBK med pris 
  beholdning. 

Arbeidslysbjelke, 200W
10-30V, 24000lm, EMC-godkjent, IP67.
Aluminiumshus, polykarbonatlinse.

Arbeidshansker EN388

DIN MASKIN ELEKTRO LEVERANDØR

1605-NS37371605-NS3825

51-0301A

1603-300445

Ekstralys LED, 120W
9-36V, Ref. 37,5. 12000lm. Aluminiumshus.
Park lys. Bredt / spot lysbilde

Starter Scania/Moxy
24V, 5,5KW, 12T
0986021480, DRT1480, LRS02272, 
2148650

1605-NS9LED

45-3443P

1-92546

3200-5514EXC

Arbeidslys LED, 15/25W
9-36V, 500/2250lm. EMC, AR. Kombinert 
ryggelys og arbeidslys. Aluminiumshus.

Multireim Bosch -50%
•  Vi lagerfører et bredt sortiment
•  Kvalitetsreimer fra Bosch
•  Reimer ligger på NBK

Arbeidslys LED, 20W
12-36V, 1284lm. EMC, AR, ADR. IP68,
Termisk ledende plasthus, korrosjonsfritt.

Hovedstrømsbryter
Maks: 24V/2500A i 5 sek /250A kont.
10mm bolter.

1603-300370 1603-300270

1000-0037

Arbeidslys LED, 24W
12-36V, 2750lm, EMC-godkjent, IP67
Aluminiumshus, polykarbonatlinse.

Arbeidslampe LED
280lm, Li-ion 3,7V, oppladbar, 
festekrok og magnetfeste.

1603-300264

1700-AT732

Leveres også i rund type

www.startax.no   -    post@startax.no
Rosenholmveien 20, N-1252 Oslo

2 2  6 2  0 5  5 0

 Ekstralys
Arbeidslys
Varsellys

Markeringslys
Baklys

Hengerlys

Dynamo/
Alternator
Startmotor
Dynastart

AC kompressor
Servopumper

Tannstangstyring
Reimer 

Egr ventiler
Bremsecaliper
Viftemotorer/
motstander

Kabler
Tilkoblingsmateriell

Stoppmagneter 
Fødepumper

Slanger
Horn

Luftfilter
Drivstoffilter

Oljefilter
Veivhusfilter

Kupefilter

HUSK AT VI LEVERER TIL FØLGENDE BRANSJER:

Personbil Varebil Lastebil/Buss Landbruk Bygg/Anlegg Marine

E-merket

E-merket

E-merket

E-merket

-50%

-50%

Str.11  1-92265
Str.10  1-92234
Str.9     1-92263
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HØYESTERETTSDOM OM INNSIGELSER PÅ 
ENTREPRENØRENS SLUTTOPPSTILLING

Ikke krav om  
begrunnelse
Må innsigelser til entreprenørens sluttoppstilling begrunnes? Høyesterett avsa 
nylig en dom med en viktig klargjøring om det. 
Tekst: Thomas Kollerød – anleggsmaskinen@mef.no

Høyesterett fastslår at "innsigelser" til 
entreprenørens sluttoppstilling ikke trenger 
begrunnnes. For å unngå at innsigelsene går 
tapt, er det likevel et krav om at innsigelsene 

må identifisere hvilke deler av kravsbeløpet 
i sluttoppstillingen som bestrides, slik at en 
normalt forstandig entreprenør kan forstå 
hvilke betalingskrav som ikke godtas. 

FRIST FOR INNSIGELSER
Dommen er av sentral betydning ettersom 
det i alle entreprisekontrakter basert på 
NS-standardene er regler om at innsigel-

ser til entreprenørens sluttoppstilling må 
fremsettes innen en bestemt frist (normalt 
to måneder). 

Dersom innsigelsene ikke fremsettes 
innen fristen går de tapt. Det vil si at bygg-
herren eller hovedentreprenøren må betale 
det entreprenøren eller underentreprenø-
ren har krevd i sluttoppstillingen, selv om 
det ikke nødvendigvis var et reelt grunnlag 
for kravet. Dette har sammenheng med at 
sluttoppgjørsreglene skal bidra til at man 
får avklart partenes standpunkter kort tid 
etter at arbeidene er overtatt av byggherre.

GRUNNARBEID PÅ NS 8415
I saken som var til behandling i Høyesterett 
stod tvisten mellom en hovedentreprenør 
(Skanska Norge AS) og underentreprenøren 
(HGT AS) i en kontrakt basert på NS 8415 

Konkret angikk saken tvist om sluttopp-
gjøret etter utførelse av grunnarbeider i 
forbindelse med oppføring av administra-
sjonsbygg. Etter at arbeidene var ferdigstilt, 
oversendte underentreprenøren HGT på 
vanlig måte en sluttoppstilling med slutt-
faktura, jf. NS 8415 punkt 33.1. 

Skanska leverte sin tilbakemelding til 

sluttoppstillingen innen to-måneders fristen 
i NS 8415 punkt 33.2. Skanskas tilbake-
melding inneholdt en talloppstilling med 
overskriften «Innsigelse mengdeavregnin-
ger…». Her var HGTs totale mengdekrav 
på kr 43,6 millioner inndelt i tre kategorier: 

 ■ «Andel godkjent»,
 ■ «Andel avvist»
 ■ «Andel ikke ferdigbehandlet». 
I kolonnen «Andel ikke ferdigbehand-

let», var det oppført beløp som til sammen 
utgjorde kr 28,6 millioner.

BETINGET AVSLAG
HGT gjorde gjeldende at Skanskas tilbake-
melding på sluttoppstillingen ikke oppfylte 
kravene til fristavbrytende innsigelser etter 
NS 8415 punkt 33.2, og anførte i denne 
forbindelse at avslaget måtte begrunnes 
og at det ikke kunne gis et «betinget avslag» 
hvor mottakeren i realiteten ikke tar selv-
stendig og endelig stilling til kravet. HGT 
fikk medhold i lagmannsretten om at Skan-
skas innsigelser var bortfalt.

Skanska anket saken til Høyesterett og 
fremholdt at det ikke var noe krav til en 
slik begrunnelse. Videre anførte Skanska at 
kravet til innsigelse var oppfylt når entre-
prenøren gir tilkjenne uenighet eller motfo-
restilling mot sluttoppgjøret på en slik måte 
at en alminnelig, forstandig entreprenør vil 
forstå at sluttoppstillingen ikke kan anses 
akseptert i sin helhet, noe Skanska mente 
å ha gjort i denne saken.

HØYESTERETTS VURDERINGER
Det sentrale tolkningsspørsmålet for 
Høyesterett var hvilke krav som skal 
stilles til «innsigelser» i NS 8415 punkt 
33.2. Høyesterett kom frem til at det ikke 
kunne fortolkes et krav om at innsigelsene 
måtte begrunnes.

Førstvoterende uttalte deretter at en 
naturlig forståelse av ordlyden «innsigelser» 
er at underentreprenørens sluttoppstilling 
må bestrides innen to-måneders fristen, 

slik at man «utvetydig tar stilling til slutt-
oppstillingen.» Det ble videre påpekt at en 
«ren beklagelse eller mishagsytring vil ikke 
være tilstrekkelig.» 

Når det gjaldt spørsmålet om hvor detal-
jert innsigelsene må være, ble det uttalt at 
man må kunne «identifisere hvilke deler av 
kravsbeløpet i sluttoppstillingen som bestri-
des» og at målet er «å få avklart det totale 
mellomværendet mellom partene».

Høyesterett kunne ikke se at det kunne 
oppstilles noe krav om begrunnelse. Et 
slikt krav kunne ikke utledes direkte fra 
bestemmelsens ordlyd, og av hensyn til de 
forholdsvis brutale konsekvensene av at 
innsigelsene ikke blir ansett som fremsatt 
(at kravet går tapt), måtte man være svært 
forsiktig med å innfortolke et slikt krav uten 
en klar forankring. 

KONKLUSJON
Høyesterett kom frem til følgende konklu-
sjon: «..basert på kontraktens ordlyd og 
system og hensett til reelle hensyn, er at 
kravet til innsigelser etter punkt. 33.2 kan 
begrenses til en tilkjennegivelse av uenighet 
uten at det kreves en nærmere begrunnelse. 

Men innsigelsene må identifisere hvilke 
deler av kravsbeløpet i sluttoppstillingen som 
bestrides. Dette må gjøres på en slik måte at 
en normalt forstandig underentreprenør kan 
forstå hvilke betalingskrav som ikke godtas.»

 
KLARGJØRING
Hva betyr dommen for bransjen?

Det har tidligere hersket en viss uklarhet 
omkring hvilke konkrete krav som stilles 
til utformingen av en innsigelse til slut-
toppstillingen. Dommen slår imidlertid 
fast at det ikke er nødvendig å begrunne 
eller på annen måte angi grunnlaget for 
avvisningen. 

Det er tilstrekkelig å avvise kravene 
såfremt det fremgår hvilke deler av kravs-
beløpet i sluttoppstillingen som bestrides. 
Dette er klargjørende.

ADVOKAT: Thomas Kollerød er leder for MEFs 
juridiske avdeling. (Foto: MEF) 

TVIST: HGT AS og opp-
dragsgiver Skanska Norge 
AS var uenige om slutt-
oppstillingen. (Foto: Eget) 
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EVOLUSJON PÅ UTSIDEN
REVOLUSJON PÅ INNSIDEN

Våre åtte nyeste konknusere i 800i serien maksimerer 
tilgjengeligheten og tilbyr deg en best mulig løsning for gruve 
og pukkverksdrift. Online tilkoblet 24/7 til My Sandvik-portalen og 
med den nye generasjonen Automation and Connectivity System 
(ACS) som standard, øker den produktiviten og hjelper deg å 
forutsi ytelsen. Med muligheten til Sandvik Reborn og Sandvik 
overhalingssett, har knusing aldri vært enklere å oppgradere og 
kostnadseffektivt betjene.

NY SANDVIK 800i SERIE MED DIGITALISERT 
ONLINE TILKOBLING AV KONKNUSERE

Sandvik Norge AS / Tlf 63 84 81 00 
ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK/800i

Snakk med dumper spesialisten! 

10 TONN KOMPAKT OG BRUKERVENNLIG DUMPER. 

SVÆRT MOBIL OG OVERLEGEN I TERRENG.

LAVT MARKTRYKK. 180o MULTITIP (OPTION)

DEN BARE GÅR OG GÅR....

AS Hydrema
www.hydrema.com

Service: 613 14 010

Salg: Knut Ola Nergård 
Mobil: +47 952 02 051
Mail: kne@hydrema.com
Område: Nordland, Troms. 
og Finnmark.

Salg: John Vidar Bakken 
Mobil: +47 414 07 070
Mail: jvb@hydrema.com
Område: Norge øvrig.

Bedre effektivitet 
og fører komfort 
med et nytt og sikrere 
hurtigkoblingssystem
Den teknologiske utviklingen i entreprenørbransjen fortsetter. 
Driftssikkerhet, effektivitet, sikkerhet og ergonomi henger 
stadig mer sammen. Det nyeste eksempelet er lanseringen av 
neste generasjon helautomatisk hurtigkoblingssystem – Rototilt 
QuickChange™ – som introduserer nye og innovative fordeler for 
maskinfester, tiltrotatorer og redskap. 

– Jeg var skeptisk i starten, men denne forskjellen er som natt 
og dag, sier Matti Ainasoja på Lindbergs Last & Planering, som 
har brukt Rototilt QuickChange™ i ett års tid.

www.rototilt.no

Det helautomatiske hurtigkoblingssystemet 
gir en stor effektivitetsøkning, siden grave-
maskinføreren slipper å forlate førerhuset 
for å bytte mellom forskjellige hydraulis-
ke redskaper. Samtidig øker sikkerheten 
betydelig, siden ingen trenger å bevege seg 
rundt maskinen i forbindelse med red-
skapsbyttet. Rototilt har også integrert sin 
markedsledende sikkerhetslås SecureLock™ 
i det nye systemet, som eliminerer risikoen 
for at redskapen skal mistes eller pendle. 

Både testførere, som i det skjulte har fått 
prøve ut Rototilt QuickChange™, og kunder 
som nå investerer i den nye teknologien, 
ønsker systemet velkommen. Med opptil 
50 prosent høyere hydraulikkvolumstrøm, 
betydelig lengre levetid enn konvensjonelle 
hurtigfester på markedet, sikkerhetslåsen 
SecureLock™ og med nye og patentsøkte 
løsninger har Rototilt QuickChange™ tydelig 
åpnet døren for bedre og mer bærekraftig 
effektivitet.

Og selv om den nye teknologien vil føre til 
reduserte kostnader og økte inntekter, er 
det ikke minst den forbedrede komforten for 
føreren som vekker oppmerksomhet hos de 
som har prøvd den:    

– Det er en helt ny verden. En svært stabil 
hurtigkobling som betjenes automatisk 
fra førerhuset, slik at jeg slipper å gå 
ut av maskinen for å bytte redskap. 
De som aldri har planlagt å investere 
i denne teknologien, bør ikke prøve 
den – for når du først prøver den, vil 
du ikke klare deg uten. Så bra er den, 
sier Johan Lindberg med et smil.

Kollegaen Matti Ainasoja er enig med 
ham:

– Jeg er litt tradisjonell av meg, og i starten 
var jeg ganske skeptisk. Men nå har jeg 
prøvd løsningen i et års tid, og følelsen er litt 
som når man nettopp har fått førerkortet 
– friheten! I tillegg kan jeg raskt sette bort 
tiltrotatoren og montere redskapen direkte 
på systemets maskinfeste, slik at jeg får 
ekstra kraft når jeg for eksempel trenger en 
tannskuffe eller ripper. 

Tidsaspektet er en annen fordel:

– Jeg sparer flere timer hver dag. Men det 
viktigste er ikke tiden, men at oppgaven 
blir utført sikkert og på riktig måte, forteller 
Robert Viklund, Viklunds Gräv AB.

ANNONSE

Jeg sparer flere timer hver 
dag. Men det viktigste er 
ikke tiden, men at oppgaven 
blir utført sikkert og på 
riktig måte.
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Dette er et nytt tverrfaglig studietilbud som 
gir kunnskap om hvordan man kan håndtere 
vannressursene sirkulærøkonomisk, fra plan-
legging til utførelse. Det innebærer å gjen-
bruke og utnytte vannet på en bedre måte 
enn i dag, noe som sannsynligvis vil bli et krav 
fra kommuner og utbyggere når det gjelder 
spillvann, slik man allerede ser på overvann.

DELTID – 30 STUDIEPOENG
Studietilbudet har anleggsgartner-, rørleg-
ger-, og maskinentreprenørbransjen som 
målgruppe. Tanken er at de tre bransjene 
kan lære av hverandres utfordringer og 
muligheter. Målet er å finne helhetlige 
og bedre løsninger, der man slår sammen 
løsninger fra de ulike fagområdene til å 
takle samfunnsutfordringene i forbindelse 

med vann. Opptakskrav er anleggsgartner-
faget med fagbrev, anleggsmaskinførerfaget 
med fagbrev, rørleggerfaget med svenne-
brev, vei- og anleggsfaget med fagbrev eller 
anleggsrørleggerfaget med fagbrev.

Studiet vil gi 30 studiepoeng, og vil gå 
på deltid over ett år, med 7 samlinger à 
3 dager, i tillegg til nettbasert undervis-
ning. Første samling er i september 2020 
og studiet avsluttes i løpet av april 2021.

Søknadsfrist er 15. april.

UTDANNING MENS DE ER I JOBB
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er 
positive til det nye studiet.

– Det har vært viktig for oss at alle 
relevante fagretninger innen anleggs-
tekniske fag skal kunne få adgang til å ta 

dette studiet. Dette gjelder fagbrevene for 
anleggsgartnere, anleggsmaskinfører, vei- 
og anleggsfaget og det fremtidige anleggs-
rørfaget, sier Finn Bangsund, prosjektleder 
for næringspolitikk og kompetanse i MEF.

– Vi håper studiet vil gi bedriftene 
innen anlegg økt kunnskap innenfor 
temaet sirkulær disponering av vann. I 
og med at studiet kan gjennomføres som 
et deltidstudium på ett år, kan kandidatene 
være i produksjon mens de gjennomfører 
utdanningen.

HVORFOR TA UTDANNINGEN?
Ifølge fagskolen Vea – som kaller seg 
Norges grønne fagskole – er målet med 
utdanningen å:

 ■ Øke de aktuelle bransjenes forståelse for 
betydningen av tverrfaglig samarbeid 
rundt vanndisponeringstiltak og dermed 
sikre funksjon og kvalitet i tiltakene.

 ■ Øke kompetansen i bransjene rundt 
sirkulær vanndisponering og gjennom 
det bidra til FNs bærekraftsmål 6: 
Halvere andelen ubehandlet spillvann 
og øke andelen gjenvinning og trygg 
ombruk av vann samt bedre utnyttelsen 
av vann i alle sektorer.

Bestilling: 69 10 23 00
Netthandel: www.okonomi-deler.no     

Vi har et stort utvalg av hydraulikk

Nytt fagskoletilbud: 
håndtering og gjenbruk 
av vann
Vann fra nedbør og gråvann fra husholdningene 
representerer en ressurs som i liten grad utnyttes. 
Fagskolestudiet «Sirkulær disponering av vann – vann 
som ressurs» tilbys nå ved fagskolen Vea ved Moelv i 
Ringsaker kommune.
Tekst: Runar F. Daler – rd@mef.no

 ■ Øke bransjens konkurransefortrinn 
gjennom bevissthet og kompetanse på 
sirkulær vanndisponering og hvordan 
bedriften utnytter markedsstrategiske 
argumenter for dette.

HVA INNEHOLDER STUDIET?
Det konkrete faglige innholdet i studiet 
vil være: 

 ■ Sirkulær disponering av vann
 ■ Tiltak, funksjon og virkemåte for 
sirkulær vanndisponering

 ■ Vann- og avløpsteknikk
 ■ Vanndisponering i egen bransje; 
fordypning gjennom praksis

HVEM STÅR BAK?
Dette er et studium som bransjene selv 
har vært med på å utvikle og som man 
mener det bør være et stort behov for. 
Det er Norges grønne fagskole – Vea, 
MEF (Maskinentreprenørenes Forbund), 
Rørentreprenørene Norge og Naml (Norsk 
anleggsgartnere, miljø- og landskapsentre-
prenører) som sammen har utviklet det 
nye studiet. I tillegg har de fått god støtte 
fra EBA (Entreprenørforeningen bygg og 
anlegg) og Nordisk Håndverksforum.

OVERVANN OG SPILLVANN
Norges grønne fagskole – Vea har fra før 
et studietilbud relatert til overvann. Hva er 
forskjellen på det, og dette nye?

– Det er fagskolestudium som kun går 
på lokal overvannshåndtering, for anleggs-
gartnere med fagbrev. Dette nye studiet 
omhandler håndtering av både overvann 

og spillvann fra husholdningene. Det skal 
ivareta både rørleggeren, anleggsgartneren 
og anleggsarbeideren, sier fagskoleleder 
ved fagskolen Vea Anne Lene Bakken til 
Anleggsmaskinen.

For mer informasjon og for å søke om studie- 
plass, gå inn på www.vea-fs.no.

BRANSJENE GIKK SAMMEN: Bildet er  
fra et møte tidligere i år, da Nordisk Hånd-
verksforum, fagskolen Vea, Maskinentrepre- 
nørenes Forbund, Rørentreprenørene Norge  
og anleggsgartnerorganisasjonen NAML  
møttes for å planlegge det nye fagskoletilbud 
innen håndtering av spillvann og overvann.  
F.v. Tor Jørgen Askim i Naml, Harry Bjerkeng  
i Nordisk Håndverksforum, Oddgeir Tobiassen 
i Rørentreprenørene Norge (tidligere NRL), 
Frode Andersen i MEF, Anne Hagen Bakken  
i Vea og Finn N. Bangsund i MEF.  
(Foto: NAML)

VANN: Vann kan være en stor  
utfordring, men det er også en ressurs. 
Det nye fagskolestudiet har fokus på å 
gjenbruke og utnytte vannet på en bedre 
måte enn i dag. (Foto: Jørn Søderholm).

SKOLEN: Norges grønne fagskole 
– Vea ligger idyllisk til langs Mjøsa 
i Ringsaker kommune i Innlandet. 

(Foto: Fagskolen Vea).
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Nasta girer opp innsatsen mot utvikling 
av utslippsfrie maskiner. Nå går Sjur 
Wethal Helljesen inn i ny stilling, og 
skal utelukkende jobbe med utslippsfrie 
maskiner. 

Nasta har besluttet å opprette en stil-
ling som skal jobbe for fullt med utslipps-
frie maskiner. Seniorrådgiver klima- og 
kundeløsninger heter stillingen, og 
mannen som går inn stillingen er Sjur 
Wethal Helljesen.

– Jeg er stolt og ydmyk over å ha fått 
denne muligheten. Nasta tenker bære-
kraft, noe jeg mener vil være avgjørende 
for en leverandør i vår bransje de neste 
10 årene. Jeg gleder meg til å ta fatt på 
oppgaven, sier Sjur selv. 

– Nasta er glade for å finne kandidaten 
til denne stillingen i egne rekker. Sjur vil 
fungere som brobygger mellom premiss-
givere som byggherre eller lovgiver, ut- 

førende entreprenør og Nastas salgs- og 
ettermarkedsavdeling. Han vil videre være 
ansvarlig for kompetansebygging og gi 
salgsstøtte ved spørsmål om utslippsfrie 
maskiner, opplyser Nasta i en pressemelding.

NYTT OM NAVN

EMSG Norge AS
Bølervegen 40, 2016 Frogner  •  Norway
Tlf.: +47 63 93 63 00 • E-mail: post@emsg.no 

www.emsg.no

w
w
w
.kurergrafisk.no

READY 
TO CHANGE
THE WORLD

Experience the Hyundai Effect

Beck Maskin AS har fått to nye karer på 
laget. Jan Otto Finne som ny produktsjef 
for Mecalac, Trond Wiker som maskin-
selger på Innlandet. 

Jan Otto Finne (56) er ansatt som Produkt-
sjef for Mecalac for Beck Maskin på Langhus.

Finne kommer fra Brubakken AS der 
han hadde stillingen som produktsalgssjef 
Ljungby hjullastere og det siste året som 
salgssjef lift. Han har fartstid hos Hesselberg 
truck og Still Norge med salg av gaffeltrucker.

Trond Wiker (53) er ansatt som ny maskin-
selger på Innlandet. Han skal selge Kobelco 
i Oppland og øvrige merker i både Oppland 
og Hedmark. 

– De siste fem årene har han solgt anleggs-
maskiner og utstyr hos Hymax AS. Trond 
har meget god erfaring med bransjen, sier 
Beck Maskin AS. 

Wiker er fra Skreia, i Østre Toten. Han 
har tidligere jobbet som transportmegler 
hos Toten Transport AS og som selger av 
landbruksmaskiner hos Lena Maskin AS.

To nye hos Beck Maskin

– Vi har gleden av å dele nyheten om ny 
selger i Hordaland, Per Magne Knarvik.
Det opplyser Hesselberg Maskin AS i en 
pressemelding. 

Per Magne er i dag selvstendig nærings-
drivende og har tidligere bl.a. jobbet for 
Motorsalg i Bergen. Han har offisiell 
oppstart hos Hesselberg 1. april. Men 
allerede fra midten av mars er han med 
i forbindelse med produktopplæring på 
hjullastere og hybridmaskiner. 

– Vi ønsker Per Magne hjertelig velkom-
men til Hesselberg-familien, sier salgssjef 
Morten Wernberg i Hesselberg.

Ny selger i vest

Sverre Hellum & Sønn AS er kjøpt 
opp av det svenske industrikonsernet 
Indutrade. Diamantverktøy-spesia-
listen fortsetter driften som før. 

Det internasjonale industrikonser-
net Indutrade AB, med hovedbase i 
Stockholm, har kjøpt 100 prosent av 
aksjene i Sverre Hellum & Sønn AS. 
Sverre Hellum & Sønn ble etablert i 
1986, og er en stor norsk leverandør 
av diamantverktøy og maskiner med 
tilhørende rekvisita. Hovedavdelingen 
ligger i Jerikoveien på Furuset i Oslo, 
med underavdeling og administrasjon i 
Tønsberg. Selskapet har vært familieeid 
helt siden oppstarten.  

– Etter grundige overveielser fant jeg 
ut at det riktige for oss nå var å selge 
selskapet til en større industriell eier. 
Jeg har brukt hele livet på å bygge opp 
selskapet, og fikk på plass en avtale med 
Indutrade vi er fornøyde med. Nå kan 
vi sammen bygge selskapet videre frem-
over. Jeg skal drive videre som vi har 
gjort siden 1986. På samme måte, med 
de samme folkene og med samme navn, 
sier daglig leder og eier Glenn Hellum.

Han sier at Indutrade er et stort 
konsern, som vil gi Sverre Hellum og 
sønn trygghet og muskler til å vokse 
videre i det norske markedet. Sverre 
Hellum & Sønn vil inngå i Indutrades 

forretningsområde 
Industrial Compo-
nents. 

Han skal jobbe for fullt med utslippsfrie maskiner

Hellum kjøpt opp av Indutrade

Daglig leder Glenn 
Hellum (t.v.) og 
nyvalgt styreleder 
Joakim Dock i Sverre 
Hellum & Sønn AS. 
(Foto: Sverre Hellum 
& Sønn)

F.v. Produktsjef Jan Otto Finne og Maskinselger 
Trond Wiker (Foto: Beck Maskin) 

Salgssjef Morten Wernberg (t.h.) i Hesselberg 
ønsker nyansatt selger Per Magne Knarvik 
velkommen. (Foto: Hesselberg).

Sjur Wethal Helljesen er ansatt som  
seniorrådgiver klima- og kundeløsninger i 
Nasta. (Foto: Nasta).
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Vant rettssak 
mot Tromsø 
kommune
Prosjekteringen var for dårlig. Vannledningen var for dårlig 
forankret og lakk ved trykkprøving. Kommunen la ansvaret på 
entreprenøren, og sa opp kontrakten. Nå har Einar Sørensen 
Maskinentreprenør vunnet over Tromsø kommune for andre 
gang. Tilkjent litt over ni millioner pluss renter i oppgjør.
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.noSted: Tromsø

VA

33 06 19 10torpmaskin.no

post@torpmaskin.noTa kontakt for et godt tilbud

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

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

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

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

www.torpmaskin.no/produktkategori/anleggsutstyr/sikteskuff er

SMP Parts AB

Sikkerhet
Kvalitet 
Service

Vil du oppnå resultater på en 
effektiv og sikker måte?

Velkommen til en verden av muligheter!

smpparts.com

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

helautomatiske hurtigkoblingssystem f.o.c.

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

både når det gjelder kvalitet og sikkerhet.

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

både produkter og service.
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TROMSØ: – Nå i første omgang er jeg glad lagmannsretten har 
plassert hovedansvaret for mangelfull prosjektering hos bygg-
herren. Den har også konstatert at vi har utført forsvarlig, og vi 
er fullstendig frifunnet for kommunens motkrav på 23 millioner. 
Vi har fått godt uttelling for å ha vært løsningsorientert, sier Jon 
Egil Sørensen. 

Han er deleier og daglig leder i Einar Sørensen Maskinentre-
prenør AS (ESM) i Tromsø. I begynnelsen av mars falt dommen 
i en sak der entreprenørbedriften har ligget i tvist med Tromsø 
kommune siden 2014. 

STOR VANNLEDNING
Da bygget ESM en stor vannledning fra et høydebasseng. Det viste 
seg underveis at prosjekteringen var for dårlig, og at ledningen 
beveget seg i bakken når den ble trykksatt. 

ESM vant saken også i første runde, i tingretten i fjor vår. I begyn-
nelsen av desember ble saken behandlet i Hålogaland lagmannsrett, 
som altså har brukt nær tre måneder på å skrive dommen. Her 
blir ESM tilkjent i overkant av ni millioner kroner pluss renter. 
Saksomkostningene må partene bære selv. 

Nå er Sørensen først og fremst lettet, me med en tydelig bismak. 
– Jeg er ikke fornøyd med at lagmannsretten har latt være å 

behandle forlikstilbudet. Vi tilbød et forlik på 4,5 millioner før 
den første rettssaken. Det er ikke behandlet. Hvis det hadde vært 
behandlet i lagmannsretten, så ville vi fått dekket saksomkostnin-
ger. De er på omkring ti millioner kroner. Det er store tall her. 
Vi skal nå vurdere sammen med vår advokat hva vi skal gjøre, 
sier Sørensen. 

Han mener uansett det er en viktig sak, både for hans bedrift 
og for bransjen for øvrig. 

– Dommen setter et tydelig ansvar hos oppdragsgiver for at 
ønsket resultat skal være mulig å få til. Denne saken illustrerer 
at mangelfull prosjektering alt for ofte blir entreprenørens feil. 
Etter denne dommen blir det tydeligere at byggherre må analy-
sere hvorfor feil skjer. Man kan ikke bare peke på entreprenøren. 
Det skjer alt for ofte at entreprenør blir pekt på som den store 
synderen, sier han. 

25 BAR DRIFTSTRYKK
Saken startet tilbake i 2014. Da fikk Einar Sørensen Maskinen-
treprenør AS tilslaget på et anbud med å legge 1200 meter vann-
ledning. Mest 600, noe 700. Ledningen besto av fire ulike strekk 
mellom et høydebasseng og en sjøledning. 

Ledningen er skulle være dimensjonert for 25 bar driftstrykk, 
og skulle trykkprøves på over 30 bar. 

Det holdt ikke, men det var først når hele ledningen lå i bakken 
at man oppdaget prosjekteringsfadesen. 

– Det var ikke tilgang på vann før alt var bygget ferdig. Derfor 
var det ikke så lett å trykkprøve enkeltstrekk. Da vi hadde bygget 
ferdig og begynte å trykkprøve, så fikk vi lekkasjer. Vi trodde først 
vi hadde gjort noe feil. Vi regnet oss fram til at lekkasjene måtte 
være i bend. Der det er størst belastning, sier Sørensen. 

Etter en del prøving og nye lekkasjer prøvde de å trykksette 
ledningen med det ene bendet avdekket. Ved en tilfeldighet 
sto en 30 tonns gravemaskin oppå der nabobendet fortsatt var 
tildekket. 

– Da ser vi at det ene bendet rører på seg når det trykksettes. 
Vi ser også at gravemaskinen ble løftet opp der den sto oppå det 
andre. Da skjønte vi at dette er mer krefter enn vi forstår oss på. 
Vi varslet kommunen om at dette måtte være feilprosjektert. Her 
er det noen som ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til kreftene. 

BEDRE – MEN IKKE BRA
Kommunen fikk gjort noen beregninger. Det nederste strekket 
ble delvis gravd opp og bend støpt fast. Lekkasjene gikk noe ned, 
men forsvant ikke. 

– Da skar samarbeidet seg helt med kommunen. De lempet alt 
over på oss, og sa det var vårt problem å utbedre det. Vi mente 

VA

LEDNING: Stor vannledning med høyt trykk. Den var ikke godt nok 
prosjektert. (Foto: Sørensen) 

post@krokkasser.no – 911 90 404

Stort lager

Import/salg av 
krokkasser og NC-hengere

se mer på www.krokkasser.no
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Vi har egen tillverkning, reparation och service av
Lyftmagneter och Metallseparatorer www.elmemagnets.com Tel: +46 476 150 05

Lyftmagnet LM1300
Hantering av järnskrot

Virvelströmsseparator VS1200 
Separering av alu, koppar, zink…

Magnetseparator MS1000S1200
Separering av järn

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

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

3D Laserscanning, Dronescanning og fotografering
Salg og service av Lasere og Kabelsøkere. Eget verksted.

www.laserbutikken.no

•  Felles software med maskin.
•  Androidbasert software.
•  3D-visualisering av modeller.
•  Google maps som bakgrunn.
•  Farger på 3D modeller.
•  Markedets beste grafikk.
•  Chat-funksjon kontor vs maskin.
•  Leser XML, KOF, DXF format.
•  Direkte import/ eksport Gemini.
•  Infrakit kompatibelt.
•  Mulighet for å laste inn alle 
    referanse modeller samtidig 
    for enklere oversikt.
•  Alle innmålte punkter samles i 
    én prosjektpool i skyen.
•  Kodelister kan pushes fra server.
•  Live-visning av andre maskiner.
•  Live-deling av innmålte punkter 
    mellom maskiner. Følg oss på 

facebook!

machine control
Endelig er den her!
Makin 3D Stakeout

NYHET!

det var en prosjekteringsfeil, utenfor vårt ansvar. Her ble det mer 
komplisert i dialogen. Til slutt sa kommunen opp kontrakten. 
Det mente vi den ikke hadde grunnlag for, og sevnet kommunen 
for dette. Det vant vi fram med allerede i første runde, sier han. 

En vannledning på 600 og 700 millimeter med driftstrykk på 
25 bar og trykkprøving på 30, det er kraftige saker. 

– På det knappeste bendet er det 45 tonn som prøver å løfte 
ledningen ut av grøfta. Det er formidable krefter, sier Sørensen. 

Likevel var ledningen prosjektert som en "vanlig" drikkevanns-
ledning, frostfritt i en grøft som følger terrenget og omfylt med 
pukk. Ingen andre hensyn. 

– Han som har prosjektert dette kan ikke ha skjønt kreftene. Når 
vi begynte å trykkprøve, så skjedde det som ikke skal skje. Rørene 
begynte å røre på seg i bakken, på grunn av store krefter. Det var 

ikke masser nok rundt til å holde dem i ro. Vi fikk lekkasjer som 
følge av rør ute av posisjon og overavvinkling på bend, sier han.  

Han har i arbeidet med tvistesaken prøvd å finne sammen-
lignbare anlegg. Men drikkevannsanlegg med dimensjoner og 
trykk i den klassen har ikke vært mulig å finne. Da er kraftverk 
mer nærliggende. 

– Hvis det hadde vært et vannkraftanlegg, så måtte det ha gått 
inn til NVE for godkjenning. Da hadde de aldri fått det godkjent. 
All avvikling skal være spesifikt prosjektert eller faststøpt. Man skal 
ha full kontroll på alle krefter sånn anlegg. Men som vannledning 
kom denne inn under Plan- og bygningsloven. Der gjelder ikke 
de samme reglene som på kraftledninger, sier han. 

Tromsø kommune har valgt å ikke svare på våre spørsmål om 
saken. 

Advokater: – Illustrerer byggherres ansvar
– Essensen her er mangelfull prosjektering. Dette 
er konstatert av fagmiljøer innen høytrykks 
vannsystemer. Saken tilfører neppe noe 
nytt prinsipielt til entrepriseretten. Men den 
illustrerer flere viktige elementer i byggherres 
prosjekteringsansvar i utførelsesentrepriser. 

Det sier advokat Eirik Birkelund i SANDS Advokatfirma 
DA. Han har sammen med kollega advokat Bjørn-Ivar 
Bendiksen representert Einar Sørensen Maskinentreprenør 
AS i saken mot Tromsø kommune. 

De to advokatene er fornøyd med at lagmannsretten 
har slått fast at byggherren ikke kan pålegge å ta "i mål" 
en prosjektering som er halvferdig og ikke egnet. 

– Byggherren krevde at entreprenøren skulle gjøre ferdig 
oppdraget, med pålegg om å ta viktige valg både på utførelse 
og videre prosjektering. Lagmannsretten mener ESM hadde 
god grunn til å kreve bedre prosjektering før utførelsen 
kunne gjennomføres, sier Eirik Birkelund. 

Advokatene mener den ferske dommen viser at prosjekte-
ringen er mangelfull hvis viktige og kritiske forutsetninger 
ikke er kommunisert tydelig til entreprenør. 

– Dommen berører en meget praktisk problemstilling. 
Nemlig forholdet mellom standardinnhold i 3420-poster og 
særskilt tekst skrevet inn av prosjekterende, sier Birkelund. 

I denne saken hadde prosjekterende definert flere 
svært sentrale retningslinjer og krav i særskilt-teksten. 
Men viktige forutsetninger de selv mente var kritiske for 
systemet var ikke beskrevet. 

– Retten sier at når prosjekterende først har beskrevet 
detaljert tilleggstekst utover standard innhold i 3420, så 
har entreprenøren god grunn til å oppfatte det som uttøm-
mende i både prising og utførelse. Her må byggherrer være 
oppmerksom på at hvis det skal gis supplerende retnings-
linjer ut over 3420, så må man være oppmerksom på mulige 
konsekvenser. Hvis man først begynner å beskrive, så må 
det beskrives fullt ut, sier Bjørn-Ivar Bendiksen. 

Retten har i dommen drøftet spørsmålet om hvem som 
har ansvaret for lekkasjer. Den har kommet frem til at 
begge parter har et ansvar. 

Særlig drøfter retten at kommunen må ta et ansvar, fordi 
prosjekteringen og beskrivelsen som var utarbeidet ikke 
var tilstrekkelig klar. 

– Det harmonerer med tidligere høyesterettspraksis. 
Byggherren som hovedregel må ta ansvaret for at anbuds-
grunnlaget er tilstrekkelig klart. Dette ble sist fremhevet i 
høyesterett i forbindelse med Magne Sveen dommen, sier 
advokat Thomas Kollerød. Han er leder i MEFs juridiske 
avdeling. 

Det andre hovedspørsmålet i saken er heving og retting 
av mangler. 

VA

ADVOKATER: Eirik Birkelund (t.v.) og Bjørn-Ivar Bendiksen.  
(Foto: SANDS Advokatfirma DA)

ENTREPRENØR: Jon-Egil Sørensen 
er delvis fornøyd med dommen 
fra Hålogaland lagmannsrett. 
(Foto: Jørn Søderholm) 

– Her taper kommunen så det suser. Både fordi hevingen 
var urettmessig, og fordi ESM aldri fikk benyttet retten sin 
til å utbedre egne feil og mangler, sier Kollerød. 

Dommen er etter hans oppfatning i tråd med gjeldende 
rettspraksis, uten å tilføre noe prinsipielt nytt.
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Store endringer i 
driftskontrakter
I fjor var det én stor byggherre i drift av veier. Nå skal Nye Veier AS og 11 nye 
fylkeskommuner ta over ansvaret for drift av sine veier. Det blir store endringer 
for Statens vegvesen og for entreprenørene som skal konkurrere om framtidens 
driftskontrakter. Statens vegvesen planlegger færre og større kontrakter, mer 
utprøving og mer fokus på teknologi og miljø. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no 

– Jeg burde ikke si det, men det er et lite 
sammensurium av måter vi gjør det på. Vi 
må tenke litt nytt på hvordan vi gjør det 
med kontrakter. 

Det sa Stein Johnny Johansen i sitt 
innlegg på Statens vegvesens bransjedag 
for drift og vedlikehold. 

DIVISJON DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Johansen var da konstituert direktør for 
divisjon drift og vedlikehold i det omorga-
niserte Statens vegvesen. En divisjon med 7 
milliarder kroner å bruke på drift og vedli-
kehold. Det meste av det på kontrakter med 
entreprenører. 

Rundt 200 kontrakter i drift og 100 
i vedlikehold. På det meste rundt 350 
kontrakter pr år. Det er for mye for et 
Statens vegvesen som etter regionrefor-
men har ansvar for 10 000 kilometer riksvei. 
Fylkene har overtatt ansvaret for fylkesveier. 
Nå er også Nye Veier AS på vei til å sette i 
gang med drift av sine første strekninger. 

Fra å ha hatt én stor byggherre står 
altså vi altså nå overfor et betydelig mer 
differensiert og fragmentert driftsmar-
ked. Statens vegvesen vil fortsatt være den 
største enkeltstående byggherren, og vil 
være toneangivende for mye av det som 
skjer på driftssiden rundt om i Norge. Selv 
er etaten nå i gang med en revurdering av 
hele sin kontraktsstrategi. 

PRØVESTRATEGI
– Jeg blir mer og mer usikker på om vi 
greier å lage én kontraktstrategi. Jeg tror 

heller vi trenger en prøvestrategi. Vi trenger 
et samarbeid med bransjen for å se hva vi 
kan gjøre bedre, sa Johansen. 

Konferansen ble avholdt på Gardermoen 
i februar, før koronaepidemien brøt ut i 
Norge. 

Sjefen sjøl, vegdirektør Ingrid Dahl 
Hovland, åpnet bransjedagen må å slå fast at 
Statens vegvesen skal ha mest mulig fram-
kommelighet og trafikksikkerhet ut av hver 
krone som brukes. Etaten har definert fem 
mål, som er styrende for alt de gjør: 

 ■ Enklere reisehverdag, skal gi økt 
konkurranseevne for næringslivet

 ■ Mer for pengene
 ■ Effektiv bruk ny teknologi
 ■ Nullvisjon i antall drepte og skadde i 
trafikken

 ■ Bidra til oppfylling av samfunnets 
klima- og miljømål

Hovland og Johansen gikk langt i å melde 
at drifts- og vedlikeholdskontraktene hos 
Statens vegvesen kommer til å bli færre og 
større enn de har vært til nå. 

FOR MANGE KONTRAKTER
– Vi har for mange kontrakter i dag. Det 
vil bli mer klustring og samling framover. 
Kanskje med andre styringsmål enn man er 
vant til. Fordeling av risiko, med en fornuf-
tig deling av ansvar og myndighet, sa Ingrid 
Dahl Hovland. 

– "Klustre", mener du da å gjøre kontrak-
tene større? Hva legger du i det? 

– Det er noe med å utnytte kapasiteten 

i markedet bedre enn det vi ser vi får ut 
i dag. Klustring trenger ikke bety større. 
Det kan godt være å sette sammen ulike 
fagdisipliner og kompetanse, og klustre over 
faggrenser, sier Hovland. 

– Hva legger du ønsket om bedre balanse 
i kontraktene? 

– Det er viktig å fokusere på det vi skal ha 
levert ut på veien. Vi skal ha en trafikksikker 
vei, med god oppetid og høy beredskap. 
Hvis vi greier å få til et kontraktsforhold 
der vi har fokus på leveransen ut, så bør 
det også være god balanse i prisformat og 
risikofordeling, sier hun. 

– Kontraktene i dag er lagt opp etter drift 
av både riks- og fylkesveier. De er organisert 
etter geografi og passe størrelser. Nå får vi 
et helt annet bilde, sa han. 

SPØRSMÅL
Etaten har bedt om innspill fra bransjen på 
hvor store drifts- og vedlikeholdskontrak-
tene skal være, i både økonomi og geografisk 
utstrekning. Drifts- og vedlikeholdsdivi- 
sjonen ønsker seg større kontrakter. 

Men hvor store? 
Skal de være rene driftskontrakter? 
Eller skal de være inkludert vedlikehold, 

og kanskje mindre investeringstiltak som 
busslommer og gang- og sykkelveier? 

Skal man skille sommer og vinter, eller 
slå det sammen? 

Hva er en god varighet på slike kontrak-
ter? Ett år? To, tre eller fem år? 

Det er blant spørsmålene Statens vegve-
sen ønsker å få svar på fra bransjen. Her 

ENDRINGER: Driftsmarkedet står foran 
betydelige endringer. Bildet er fra FV60 
Vikafjellet for to år siden. Denne sesongen 
har vært vesentlig mer snørik der. (Alle 
foto: Jørn Søderholm) 
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KJELL TRENGEN | Telefon: +47 91 11 87 33 | E-post: kjell@terrafirmaas.com
Postboks 246, 3603 KONGSBERG

www.terrafirmaas.com

ATEX godkjenning etter kundens behov  
for bruk i industri, gruver, tunnel, offshore

Skandinavisk importør og agent for KSE Light GmbH hjelmlamper

vil man også se på risikofordeling mellom 
byggherre og entreprenør, samt entre-
priseformer og anskaffelsesprosedyrer i 
kontraktene. 

– Laveste pris kommer ikke til å fungere 
i all evighet. Kanskje vi burde være litt mer 
spenstige med dialog og samspill. Men 
hva ønsker bransjen, spurte Stein Johnny 
Johansen. 

Og han fikk svar, fra både sal og talerstol. 
Deriblant fra regionsjef Martin 

Grønnslett i MEF. Han melder om entre-
prenører som taper penger på kontrakter 
på vinterdrift og vedlikehold. 

– Vi har kjørt oss litt fast. Det er alar-
merende at alle taper penger. Marginene i 
bransjen er ekstremt lave, og antakelig ikke 
bærekraftig. 26 prosent av medlemmene 
våre vil ikke gå inn i nye driftskontrakter, 
på grunn av dårlig betalt og mye krangling. 
Det er ikke bra, sa Grønnslett. 

Han roser Statens vegvesen for at man tar 
opp regionreformens mulighet til å tenke 
nytt og åpent. Men advarer mot å tro at 
større kontrakter er svaret. 

IKKE GJØRE GAMMELT
– Det viktigste er å tenke nytt, men også å 
IKKE gjøre gammelt. Det er ganske bevist at 
dagens marked ikke fungerer. Man krangler 
mye, og alle taper penger. Da er det skrem-
mende å høre at man vil ha færre og større 
kontrakter, sa Martin Grønnslett. 

Lastebileierne melder om lignende 
tilstander. Fire av ti medlemmer der sier 
nei til vinterdrift, på grunn av økonomien 

i det. Det viser tall fra en medlemsunder-
søkelse NLF gjorde før koronaepidemien. 

– NLF-medlemmer som driver med 
vinterdrift har en ganske lik driftsøkonomi. 
Siste tre årene har flere sunket til under 
fem prosent margin. Det gjelder seks av 
ti medlemmer nå. De som driver med det 
har fått skruen strammet til betraktelig, sa 
Torleif Foss i Norges Lastebileierforbund. 

EBA ba Statens vegvesen om å slippe opp 

på detaljfokuseringen i driften, ha mer fokus 
på funksjon og bestilleroppgaven. Mindre 
fokus på kontroll, og gi entreprenør mulig-
het til innovasjon og utvikling. 

– Vær en god bestiller. Bestill på funksjon, 
og still krav og forventninger. La oss finne 
løsninger, gi oss forutsigbarhet og tid til 
omstillinger. Det sa Martin Holmquist, sjef 
for drift og vedlikehold i Veidekke Industri 
AS. 

Laksforsmo direktør for  
drift og vedlikehold i SVV
Bjørn Laksforsmo (45) fra Tromsø er 
ansatt som direktør for Drift og ved- 
likehold i Statens vegvesen. Stillingen 
er nyopprettet for den nye landsdek-
kende divisjonen, og skal lede den nye 
divisjonen som har ansvaret for drift 
og vedlikehold av riksveiene og utbyg-
gingsprosjekter opp til 200 millioner 
kroner. 

Divisjonen har om lag 900 ansatte og 
har sitt divisjonskontor i Tromsø. Direk-
tøren rapporterer til vegdirektøren og 
er en del av ledelsen i Statens vegvesen. 

Laksforsmo kommer til Vegvesenet 
fra egen konsulentvirksomhet. Han har 
tidligere hatt lederstillinger i Troms 
kraft og Torghatten. Bjørn Laksforsmo 
tiltrådte stillingen 19. mars Statens 
vegvesen omorganiserte sin virksomhet 
fra nyttår. Da ble fem tidligere regioner 
omdannet til seks divisjoner i tillegg til 
Vegdirektoratet. Stein Johnny Johansen 
har vært konstituert i stillingen går i 
mars tilbake til Statens vegvesen Utbyg-
ging, hvor han er avdelingsdirektør for 
Utbyggingsområde nord.

SJEF: Bjørn Laksforsmo tiltrådte som 
direktør for drift og vedlikehold i Statens 
vegvesen i mars. (Foto: SVV) 

SJEF: – Vi har for mange kontrakter, sier vegdirektør Ingrid dahl Hovland) 

SAMMENSURIUM: Stein Johnny Johansen var konstituert direktør for drift og vedlikehold da 
Statens vegvesen avholdt konferansen i februar. 

MEF: Martin Grønnslett er MEFs regionsjef i nord.
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FORANKRING

www.fas.no

– Det er ikke til å legge skjul på at det er 
mye misnøye blant våre medlemsbedrifter. 
I vår siste medlemsundersøkelse går det 
fram at hele 26 prosent av bedriftene som 
har svart, ikke ønsker å fortsette med drift 
og vedlikehold. Det er jo ganske stygge tall, 
sier regionsjef Martin Grønnslett i MEF. 

FERDIG FØR SOMMEREN
Hvorfor er det så mye misnøye?

– Det handler om dårlig inntjening, 
høy risiko, mye krangling og generelt mye 

negativitet. Det er mye krangling mellom 
hovedentreprenører og Statens vegvesen, 
men det er også en del uoverensstemmelser 
mellom hovedentreprenører og underentre-
prenører, som våre medlemsbedrifter ofte 
er. Det største problemet er vel at ingen 
ser ut til å tjene penger. Sånn kan vi ikke 
ha det, slår Grønnslett fast.

– MEF har naturligvis hatt meninger 
om driftskontrakter tidligere også, men 
vi utarbeider nå en helhetlig, oppdatert 
policy på dette. Planen er at et utkast 

skal legges fram for MEFs hovedstyre i 
april. Når styret har sagt sitt, vil vi jobbe 
videre med det og vi håper det endelige 
policy-dokumentet vil være ferdig og 
godkjent før sommeren.

RIKTIG TIMING
Timingen for å lage en policy på drifts- og 
vedlikeholdskontrakter er god akkurat nå, 
både i forbindelse med regionreformen 
og omorganiseringen i Vegvesenet, ifølge 
Grønnslett.

– Hittil har det jo vært bare én bygg-
herre når det gjelder drift og vedlikehold 
av veier. Fra nyttår har også Nye Veier satt 
i gang drift av sine veier, og kanskje enda 
viktigere er de nye fylkeskommunene som 
nå overtar kontraktene på fylkesveiene. Vi 
ønsker derfor en enhetlig tankegang nå det 
gjelder dette, sier Grønnslett.

– I tillegg har Statens vegvesen omor-
ganisert sin virksomhet fra nyttår, hvor 
fem tidligere regioner har blitt omdannet 

Drift- og vedlikeholdskon-
trakter – hva mener MEF?
For maskinentreprenørene har drift- og vedlikeholds- 
kontrakter i lengre tid vært preget av misnøye, 
økonomiske tap og krangler med byggherren. Maskin- 
entreprenørenes Forbund (MEF) utarbeider nå en 
egen policy for disse kontraktene, som forhåpentligvis 
vil komme medlemsbedriftene til gode.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

til seks divisjoner. Bjørn Laksforsmo har 
akkurat begynt i jobben som Vegvesenets 
nye divisjonsdirektør for drift og vedlike-
hold, noe vi er veldig spente på. Jeg tror 
det er rett tidspunktet å gjøre utforme en 
slik policy nå. 

ET FUNDAMENT FOR MEF
Hva er målet med den nye policyen?

– Vi som bransjeorganisasjon skal være 
oppdatert og å ha en god tilnærming til 
hvordan bransjen skal drives. Vi har vært 
rundt omkring i landet og prata med 
medlemsbedrifter som jobber med dette 
og fått innspill på hva de ønsker. Det vari-
erer jo litt fra bedrift til bedrift, avhengig 
av blant annet størrelse og geografisk 
beliggenhet. Noen er fornøyd med å være 
underentreprenør, mens andre vil ha 
kontraktene i egenregi. Det er naturligvis 
ikke mulig å gjøre alle til lags, men vi prøver 
å se det store bildet, og hva vi som organi-
sasjon mener er fornuftig for bransjen som 
helhet, sier Grønnslett.

– Vi skal blant annet ta stilling til hva vi 
mener om kontraktenes lengder og størrel-
ser, hva som skal være med i kontraktene 
hvordan risikofordelingen bør være mellom 
byggherre og entreprenør, og tildelingskri-
terier for kontraktene.  Det er imidlertid 
viktig å presisere at det ferdige policy-do-
kumentet kun vil være til MEFs interne 
bruk; altså et fundament for hva MEF skal 
mene i disse spørsmålene, og som vi håper 
vi kan være med å påvirke bransjen med, 
avslutter han. 

NY POLICY: MEF utarbeider nå 
en helhetlig, oppdatert policy når 

det gjelder drifts- og vedlike-
holdskontrakter. Planen er at 

det endelige policy-dokumentet 
vil være ferdig og godkjent før 

sommeren. (Arkivfoto)

KONTRAKTER TIL BESVÆR: Det har vært mye 
misnøye blant entreprenørene som driver med 
drift og vedlikehold. – Det handler om dårlig 
inntjening, høy risiko, mye krangling og ge-
nerelt mye negativitet. Det største problemet 
er vel at ingen ser ut til å tjene penger. Sånn 
kan vi ikke ha det, slår MEFs regionsjef Martin 
Grønnslett fast. (Foto: Runar F. Daler).
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Atlas Copcos E-Air-kompressorserie 
har uovertruffen effektivitet, lave 
driftskostnader, lavt lydnivå, robust design 
og har ingen lokale utslipp. En gul maskin 
med et grønt hjerte.

Har du mulighet til  
å velge, velg elektrisk

SERVICE 

ONCE EVERY 

000 HOURS/
YEARS

PACE

CONTROL THE AND FLOW 

PRESSURE AND FLOW

UP TO

OPERATIONAL COST SAVINGS, 

COMPARED TO DIESEL MODELS

SMALLER
THAN CONVENTIONAL 
COMPRESSORS

50%U
P 

TO

LIGHTER
THAN CONVENTIONAL 
COMPRESSORS

50%U
P 

TO

COMPLIANT

SYSTEM

ECO LINE BAKKEKRAN
I KOMPOSITT

NYHET!

Vi er stolte av å endelig kunne introdusere den helt nye Eco Line Bakkekran i termoplastbasert 
kompositt. Bakkekran har på lik linje med våre andre koblinger i kompositt høy styrke og metall-
lignende egenskaper. Materialteknologien og produktets design gir bakkekranen ekstremt lang 
levetid og sikker funksjon. 
Med produksjon i Norge, lav vekt og konkurranse dyktig pris, vil produktet passe særs 
godt mot prosjektmarkedet.

®

HØY MATERIALSTYRKE
RESIRKULERBAR

MYK STENGING

PASSER STANDARD PLASTRØR 20 ÅRS PRODUKTGARANTI

KOMPRESJONSTETTING

KORROSJONSFRI

SINTEF GODKJENT

Med våre adaptere blir bakkekranen en del av Isiflos 
Eco Line byggeklossystem. 
TYPE 135 TYPE 147 TYPE 148
Reduksjon Utvendig gjenge Innvendig gjenge

BYGGEKLOSSYSTEM

www.isiflo.com

Isiflos varerør passer til 
Eco Line Bakkekran.  

VARERØR

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

4 Elektronisk lagring, håndtering og sending av 
bilag og dokumentasjon

4 Maskin-, time-og materiellregnskap

4 Datafangst på anleggs-
 plassen

Komplett
økonomisystem for

entreprenører

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

REGNSKAP PROSJEKT HANDEL LØNN
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Krantjenester og spesialtransport
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Ny læreplan i bygg- 
og anleggsteknikk 
Utdanningsdirektoratet har lansert nye læreplaner for Vg1 yrkesfag. 
For bygg- og anleggsteknikk skal det bl.a. fokuseres mer på HMS, 
teknologi og bærekraftig utvikling.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no 

Fra skoleåret 2020-2021 utvides antall 
utdanningsprogram for yrkesfagene fra åtte 
til ti,  med fire helt nye utdanningsprogram. 
Alle de ti utdanningsprogrammene på Vg1 
yrkesfag får nye læreplaner, som skal tas i 
bruk fra skolestart 2020.

I den nye læreplanen for bygg- og 
anleggsteknikk vil helse, miljø og sikker-
het, teknologi og bærekraftig utvikling bli 
viktigere enn tidligere. Det skriver Utdan-
ningsdirektoratet i en pressemelding.

HVA ER NYTT I UTDANNINGSPROGRAM-
MET BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK?

Fra høsten vil læreplanen i bygg- og anleggs- 

teknikk legge vekt på helse, miljø og sikker-
het i enda større grad enn tidligere. Elevene 
skal lære hvordan sikkerhet ligger til grunn 
for alle praktiske arbeidsoppgaver, i tillegg 
til konkret kunnskap om for eksempel stil-
lasbygging og varme arbeider.

Utdanningsdirektoratet legger vekt 
på hvordan teknologisk utvikling stiller 
krav til valg av verktøy og gjennomfø-
ring av arbeidsoppdrag. Elevene skal 
lære hvordan miljø- og klimaendringer 
kan prege bygg- og anleggsbransjen, og 
hvorfor ulike byggetradisjoner påvirker 
byggeskikk og kulturarv.

Bærekraftig utvikling er viktig i bygg- 

og anleggsbransjen, og elevene vil lære 
hvordan de kan velge løsninger som gir 
lite miljøavtrykk. Dette handler blant 
annet om bærekraftig behandling av 
avfall, riktig valg av materialer, utnyttelse 
av materialer og vedlikehold av verktøy 
og maskiner.

Programområdet anleggsgartner hørte 
tidligere til under utdanningsprogrammet 
naturbruk, men er fra høsten 2020 flyttet 
til bygg- og anleggsteknikk.

De nye læreplanene for Vg1 yrkesfag  
er nå publisert på udir.no. De nye lære- 
planene for Vg2 og Vg3 kommer på høring 
i august 2020.

VIKTIGE ENDRINGER I ALLE DE NYE LÆREPLANENE

 ■ Grønt skifte i yrkesfagene
Bærekraftig utvikling har fått en sentral plass i 
alle utdanningsprogrammene. I yrkesfagene 
handler bærekraftig utvikling om at elevene skal 
lære å vurdere materialer og kjemikaler, slik 
at de kan ta etiske og miljøbevisste valg. Gjen
bruk og utnytting av ressurser i produksjonen 
er også viktige tema, som i større grad blir vekt
lagt i de nye læreplanene.

 ■ Mer vekt på teknologi
Det elevene lærer må være relevant for arbeids-
livet de møter. Ny teknologi får en stadig større 
plass, og det er viktig at elevene får solide 
fagkunnskaper om hvordan teknologisk utvikling 
påvirker gjennomføring av arbeidsoppdrag. De 
må både lære om hvordan de kan bruke tekno-

logien, og få forståelse for teknologiske utviklin-
gen av fagområdet.

 ■ Tidligere spesialisering
Elevene vil få muligheten til å spesialisere seg 
tidligere. Utdanningsprogrammene er mer spesi-
aliserte og rendyrkede sammenlignet med i dag. 
Det betyr at elevene på et tidligere tidspunkt 
vil lære mer om faget de skal jobbe med når de 
er ferdig utdannet.

 ■ I dag er utdanningsprogrammene mer sammensatt 
og inneholder flere ulike fag som nødvendigvis ikke 
passer inn i senere løp. Nå vil fagene være mer 
rendyrket og tilpasset de ulike utdanningspro-
grammene det hører hjemme i.

NY LÆREPLAN: Fra høsten 2020 tas den nye læreplanen i Vg1 bygg- og anleggsteknikk i bruk. Bildet er fra Kongsberg vgs. Saggrenda for en tid tilbake.
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Nyhet!
Flyt for bedrifter.
Mobilabonnementet Flyt tilpasser seg automatisk databruken til hver 
enkelt ansatt. Bruker noen mer enn inkludert datamengde en måned, 
får de automatisk påfyll til en fast lav pris. Ubrukt data blir med til 
neste måned. Med Flyt får bedriften forutsigbare kostnader 
og fornøyde ansatte. Det gir god flyt i arbeidshverdagen.

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

Nå slipper du å 
legge deg oppi 
dine ansattes
mobilbruk

tn_no_mob_190215-2999-flyt-mef-185x260mm.indd   1 18/02/2019   11:58
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Arbeidsgiver dømt til 
fengsel for brudd på 
arbeidstidsregler
I en fersk dom fra Høyesterett ble daglig leder og styreleder i Veireno dømt til fire 
måneder fengsel. Fengselsstraffen skyldtes brudd på arbeidsmiljølovens regler om 
arbeidstid. Dette er første gang en arbeidsgiver blir idømt fengselsstraff for brudd 
på arbeidstidsreglene.  
Tekst: Solveig Nørstrud Wanvik - anleggsmaskinen@mef.no

Renovasjonsbedriften Veireno inngikk i 
2015 en større renovasjonskontrakt. Det 
oppsto tidlig problemer med gjennom-
føringen av prosjektet. For å få bukt med 

problemene ble det arbeidet mye overtid.
Arbeidstilsynet gjorde tilsyn i bedrif-

ten, og fant at arbeidstakerne i flere tilfeller 
hadde arbeidet utover arbeidsmiljølovens 

grenser for daglig og ukentlig arbeidstid og 
overtid. Veireno hadde i løpet av prosjektet 
fått innvilget søknad til Arbeidstilsynet om 
utvidet bruk av overtid for en gitt periode. 

Overtidstimene gikk likevel over det antall 
overtidstimer Arbeidstilsynet hadde tillatt.

 Som følge av det betydelige antallet 
arbeids- og overtidstimer som ble gjen-
nomført på prosjektet, hadde flere arbeids-
takere heller ikke hatt tilstrekkelig daglig og 
ukentlig hviletid. I dommen trekker Høyes-
terett frem at én av Veirenos arbeidstakere 
arbeidet 77 timer den siste uken før jul i 
2016, og at samme arbeidstaker arbeidet 
75,5 timer den første uken etter nyttår. 
En annen arbeidstaker arbeidet 88 timer 
samme uke.

 
FENGSELSSTRAFF 
Etter arbeidsmiljøloven § 19-1 kan arbeids-
giver, eller innehaver av virksomheten, 
straffes med bot eller fengsel ved uforset-
telig eller uaktsomt brudd på loven. I denne 
saken var bruddene på arbeidstidsreglene 
klare, og det sentrale for Høyesterett var 
utmålingen av straff. 

Høyesterett legger vekt på det var et bety-
delig antall brudd på arbeidsmiljøloven, og 
at den omfattende bruken av overtidstimer 
hadde utsatt de enkelte arbeidstakerne for 
«tunge belastninger».

Høyesterett skriver også at lovbruddene 
var alvorlige, begått over tid og at de var 
«forsettelige og systematiske». At Veireno 
også hadde brukt flere overtidstimer enn 
det Arbeidstilsynet hadde gitt tillatelse til, 
ble skjerpende for straffen.

Høyesterett viser til at lovgiver har ønsket 
strengere straff for brudd på arbeidsmiljølo-
ven, og at det ikke tidligere har blitt idømt 
fengsel for brudd på arbeidstidsreglene. 
Daglig leder og styreleder i Veireno ble 
idømt 120 dager i fengsel. 

Denne dommen viser hvilke store konse-
kvenser det kan få for arbeidsgiver, dersom 
virksomheten ikke er påpasselig med å 
overholde arbeidstidsreglene i arbeidsmi-
ljøloven.  

LOVBRUDD KUNNE VÆRT UNNGÅTT
I anleggsbransjen er det ofte behov for 
arbeidskraft utover «9 to 5», og prosjekter 
og arbeidstid påvirkes av sesongene, vær 
og vind. Det kan være vanskelig å navigere 
arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, 
men det er like fullt arbeidsgivers ansvar at 
disse reglene følges i virksomheten. 

For arbeidsgivere i anleggsbransjen er det 

viktig å være oppmerksom på den fleksi-
biliteten arbeidsmiljøloven faktisk gir med 
tanke på arbeidstid. Det kan eksempelvis 
inngås skriftlig avtale med arbeidstaker eller 
tillitsvalgte om gjennomsnittsberegning av 
arbeidstid. Virksomheter som er bundet av 
tariffavtaler med fagforening kan til en viss 
grad avtale seg vekk fra arbeidstidsreglene.  
Arbeidstilsynet kan også godkjenne andre 
arbeidstidsordninger.

AVTALE ELLER DISP
I dommen trekker Høyesterett frem at 
flere av Veirenos lovbrudd ligger innen-
for hva de kunne inngått avtale om eller 
fått dispensasjon for. Flere av lovbruddene 
daglig leder ble dømt for kunne altså vært 
unngått – dersom virksomheten hadde 
hatt gyldige avtaler om arbeidstid med 
tillitsvalgte.

Artikkelforfatteren er advokatfullmektig 
i MEFs juridiske avdeling. Advokatene i 
Maskinentreprenørenes Forbund arbei-
der daglig med problemstillinger knyttet til 
arbeidstid. Medlemsbedrifter er velkomne 
til å ta kontakt for bistand i spørsmål om 
arbeidstidsregler.

ARBEIDSTID: Renovatørene i 
Veireno AS jobbet for lange dager. 
Det ble arbeidsgiveren dømt for. 
(Foto: Renovasjonsetaten) 

JURIST: Solveig Nørstrud Wanvik, advokatfull-
mektig i MEFs juridske avdeling. (Foto: MEF) 

JUSS JUSS

Sted: Oslo
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Tenk sikkerhet
- på og langs veien!

Vannkum i PE
en solid, varig og bærekraftig løsning

Din totalleverandør 
av VMT- og Trafikkmateriell

dahl.no

BD SF Anno_Anleggsmaskinen utgv 3_2020.indd   1 18.03.2020   19:01:35

Norges ledende  
leverandør av

miljøcontainere

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

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

CONTAINERE, MASKINER OG UTSTYR TIL KILDESORTERING

• Landsdekkende salg og service på vedlikehold  
og reparasjoner 

• Standard og kundetilpassede løsninger 

• Forsterket stålkvalitet om ønskelig – for lenger 
levetid 

• Kunnskap og erfaring gjennom flere tusen 
prosjekter
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Sikker lagring og transport
924 19 800 | veratank.no

Diesel 2–15m3

AdBlue i  
oppvarmet rom

på ett sted
Alt

©

Bombesikker frontrute
Sikkerhetsglass i anleggsmaskiner blir stadig mer aktuelt. Nylig entret en ny  
aktør det norske markedet. Den første maskinen (Cat 336) i Norge med Strigin 
sikkerhetsglass er levert til Skanska og går nå på rv. 3-prosjektet mellom  
Løten og Elverum.
Tekst: Runar F. Daler/Jørn Søderholm. Foto: Strigin Säkerhetsglass – rd@med.no

Svenske Strigin Säkerhetsglas AB har siden 
starten i 2017 levert mer enn 200 sikker-
hetsglass i Sverige, til alle større maskin-
merker. Blant kundene der er bl.a. Cater-
pillar, Volvo, Epiroc, Komatsu og Liebherr. 
Nå står altså det norske markedet for tur. 
Og ambisjonene er det ingenting å si på.

– Vi ønsker å bli et selvsagt valg når 
man skal ha en sikkerhetsrute til en 
anleggsmaskin. Det tar lang tid å bygge 
opp et varemerke, men vi ser langsiktig 
på dette og arbeider kontinuerlig med 
utvikling av nye produkter for å øke forde-
lene for kunden og sikkerheten til føreren. 
Vi håper og tror på en lys framtid i det 
norske markedet, uttaler Jan Grahmstad, 
salgs- og utviklingsansvarlig i Strigin, til 
Anleggsmaskinen.

RAMMEPRODUKSJON
Strigins sikkerhetsglass blir tilpasset og 
montert i rammer som selskapet selv 
produserer. Det grunnleggende desig-
net er alltid den samme, men designet er 
tilpasset det aktuelle kjøretøyet for å sikre 
synsfelt, passform og tetthet. Produksjo-
nen, helt fra ubearbeidet stål til ferdiglak-
kert ramme, gjøres internt i Strigins egne 
lokaler i Strängnäs, en times kjøretur vest 
for Stockholm.

Strigin produserer rammene i 
konstruksjonsstål med lisensiert svei-
seteknologi. Skruer, bolter og muttere 
er sink-nikkel-anodisert for økt levetid 
og beskyttelse mot korrosjon. Rammen 
pulverlakkeres, lakkeres med grunning og 

toppcoat, og leveres med fem års garanti. 
Selve glasset er laget av 22 mm laminert 
sikkerhetsglass. Produktene er testet og 
sertifisert i henhold til gjeldende euro-
peiske standarder. 

GÅR FOR GLASS
– Hva er så fordelene med sikkerhetsglasset 
fra Strigin Säkerhetsglas AB, sammenlignet 
med andre produkter på markedet?

– Den store forskjellen mellom Strigin 
og andre løsninger er overflatemateri-
alet. Strigin leverer en beskyttelsesløs-
ning i glass. Øvrige tilgjengelige løsninger 
på markedet som tilbyr en tilsvarende 
beskyttelse er av plast eller polykarbonat. 
Glass er et meget solid materiale når det 
gjelder optiske egenskaper, motstand mot 
riper og generell holdbarhet, sier Grahm-
stad.

– Vi legger også stor vekt på en rask og 
sikker montering, for å minimere arbeids-
tid og eventuelle stillstand ved behov for å 
skifte rute. Et skifte av vår sikkerhetsrute i 
felt utføres normalt på 1,5-2 arbeidstimer. 
Våre rammekonstruksjoner krever heller 
ingen hull eller skader på karosseriet, noe 
som er viktig for å opprettholde maski-

nens grunnleggende sertifisering.
DET ER FAKTISK BOMBESIKKERT
– Hvor mye skal den frontruta som sitter på 
Cat-en som nå går på rv 3-prosjektet tåle 
av belastning, med tanke på store steiner 
og eventuelt en eksplosjon?

– Konstruksjonen, altså ramme og glass, 
er testet og sertifisert i henhold til aktuelle 
europeiske normer for å gi beskyttelse 
både mot grus og stein, større steiner 
og trykkbølge ved en eksplosjon. Den er 
testet med tre .44 Magnum-skudd på 5 
meters avstand, detonering av 12 kg dyna-
mitt på 5,5 meters avstand og 70 hugg 
med en øks. Vi vil tro at vi tilbyr den 
hardest testede løsningen som er tilgjen-
gelig i dagens marked, sier Grahmstad.

ALLTID MAKSIMAL BESKYTTELSE
– Vi vet at sikkerhetsglassprodusenten 
Hammerglass opererer med begrepet verne-
klasser, med henvisning til en bransjeenig-
het i Sverige. Er dette et system Strigin også 
forholder seg til?

– Vi har valgt å følge bransjeorganisa-
sjonenes anbefalinger, i tillegg til å stole på 
de europeiske standardene som er tilgjen-
gelige. Vårt arbeid og våre konstruk-

STARTEN: Dette er den første, men 
garantert ikke den siste maskinen i Norge 
som leveres med Strigins sikkerhetsglass. 
Selskapet håper og tror på en lys framtid i 
det norske markedet.

MONTERING: Strigins sikkerhetsglass blir tilpasset og montert i rammer som selskapet selv 
produserer. Her monteres sikkerhetsglasset på den nye Cat-en som Skanska skal bruke på 
rv3-prosjektet.
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Forhandlere:
Sortland: Maskinteknikk Nord. Tlf: 91634187
Kyrkseterøra: HOB Verkstedsenter. Tlf: 95257953
Bergen: Åsane Mek. Industri AS. Tlf: 55190245
Stavanger: Aarsvold Kran og Hydraulikk AS. Tlf: 51622990
Kristiansand: Agder Anleggsenter AS. Tlf: 92117000
Fagernes: Lie Maskin AS. Tlf: 91360000

Tilpasset maskiner
fra 9 - 110 tonn

ARDEN STÅLSAKSER
FOR MONTERING PÅ
BOM ELLER STIKKE

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

Finn din nærmeste forhandler:
www.rexnordic.com

tel. 4000 66 16

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

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

3 ÅRS GARANTI           SERVICE I HELE NORGE

Vi ser etter nye
FORHANDLERE !

Førsdal Harpa
For alle som skal skille masse på en enkel måte.

Fordeler med Førsdal Harpa:

✓	Lang	levetid
✓	Enkelt	og	skifte	mellom	størrelsen	på	siktet	masse
✓	Lett	å	flytte
✓	Solid	konstruksjon
✓ Fastkiling av masse er ikke noe problem 

Størrelse	på	harpa	kan	lages	etter	deres	ønske.	
Ta	kontakt	for	tilbud!Kontakt:	Knut	Lofthus		|		Tlf:	97	76	85	48		|	Mail:	kl@molandmek.no		|	www.	molandmek.no

sjoner testes av akkrediterte organer for 
å forsikre oss om at vi følger alle krav 
som stilles på personsikkerhet. Når det 
gjelder ulike verneklasser, så arbeider vi 
kun med maksimal beskyttelse for å redde 
liv; ikke ulike nivåer på beskylttese, sier 
Grahmstad. 

MER LIK EN ORIGINALRUTE?
Det er altså Skanska som har fått overle-
vert den første gravemaskinen i Norge med 

Strigin sikkerhetsglass. 
– Hvorfor dere har valgt denne typen 

glass på maskinen som nå er i drift på rv 3, 
maskiningeniør i Skanska, Runar Rostad?

– På grunn av uønskede hendelser 
med gjenstående sprengstoff setter vi 
RABS-godkjent sikkerhetsrute i ekstra 
ramme i alle gravemaskiner over 40 tonn. 
(RABS står for R43, Axe test, Blast test, 
Stone test (R43 er optiske krav til ruten), 
red. anm.). Produktet vi har brukt frem til 

nå har ikke hatt enestående egenskaper 
i forhold til motstand mot slitasjeriper 
fra vindusviskere og optikk for å se igjen-
nom. Da produktet Strigin dukket opp 
ønsket vi å teste dette, forteller Rostad.

– Strigin skal ivareta sikkerheten om 
en skulle være i faresonen for udetonert 
sprengstoff og forhåpentligvis ha egen-
skaper mer lik en originalrute. Så blir det 
en vurdering etter en stund i bruk om 
dette er noe vi ønsker mer av, sier han. 

 SKAL PRØVES: Skanska håper at 
ruta, i tillegg til å ivareta sikkerhet 
for føreren, vil ha egenskaper lik en 
originalrute når det gjelder optiske 
egenskaper.
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Rototilt lansererer en helt ny generasjon  
helautomatisk hurtigkoblingssystem for 
tiltrotatorer, maskinfester og redskap. Rototilt 
QuickChange er et helautomatisk hurtigkoblings-
system – og fullt kompatibelt med Oilquick.

– Det gir betydelig bedre ytelse, sikkerhet og levetid enn løsnin-
gene som finnes på markedet fra før. Det er en videreutvikling av 
Rototilts velkjente teknologi for redskapsfester og maskinfester, 
opplyser Rototilt i en pressemelding. 

QuickChange er den svenske produsentens største utviklings-
prosjekt noensinne. Det sies å gi helt nye muligheter for både 
gravemaskinførere, samarbeidspartnere og for selskapet selv. 

– Denne satsingen er et resultat av stor etterspørsel fra kundene 
våre. De ønsker en totalløsning fra oss der vi tar hele produktan-
svaret, forteller produktsjef Sven-Roger Ekström.

Dette er også en offensiv satsing på sikkerhet, siden Rototilts 
sikkerhetslås SecureLock er standard i QuickChange.

Rototilt har i en årrekke 
produsert tiltene til Oilqu-
ick, en rolle som Engcon 
nå har overtatt. 

– Rototilt QuickChange 
er 100 prosent kompati-
belt med Oilquick, men 
med forbedringer på noen 
vesentlige punkter, sier 
Hohlweg.

Etter 51 år i Båsum Boring og de siste 40 årene som daglig leder velger 
Trond Båsum å gi stafettpinnen videre til junior Dag Espen Båsum. 

42 år gamle Dag Espen Båsum overtok 
formelt som daglig leder 1.mars. Han 
startet som operatør i selskapet allerede 
som 19-åring og jobbet ute i felt i fire år 

før han tok sin utdannelse ved teknisk fag- 
skole og deretter ingeniørutdannelse ved 
Universitetet i Agder, avdeling Grimstad. 
Han kom tilbake til firmaet i 2004 som 

avdelingsleder, der han har vært innom 
både gjennomboring, fundamentering 
og utblokking. Det er dermed en erfaren 
ingeniør som går inn som leder i det som 
tidligere var et familie-eid selskap, men 
som ble kjøpt opp av Veidekkes datter-
selskap Kynningsrud Fundamentering i 
november 2017. Dette selskapet kjøpte 
da 70 prosent av aksjene i Båsum Boring 
AS og Båsum Boring Trøndelag AS, mens 
de resterende 30 prosentene fortsatt  
eies av Båsum-familien og avdelingsleder 
Nils Hanstad.

SIKRER KOMPETANSEOVERFØRING
Trond Båsum går i en alder av 67 år om en 
måneds tid over i rollen som seniorrådgiver 
før han etter hvert vil gå over i pensjonis-
tenes rekker. 

– Det er viktig at han blir med som 
rådgiver og en viktig støttespiller for meg 
de nærmeste årene. Det er min far som 
har bygget opp dette selskapet sammen 
med sin bror Stein, og det er viktig at vi 
sikrer oss god kompetanseoverføring i de 
ulike markedene vi jobber i, sier Dag Espen 
Båsum i en pressemelding.

NY GENERASJON:  
Dag Espen Båsum 
(t.v) overtok 1.mars 
som daglig leder i 
Båsum Boring AS. 
Her sammen med 
Stein Båsum, som 
var med på å bygge 
opp dagens firma 
sammen med sin 
bror Trond. (Foto: 
Odd Borgestrand).

Maskin K. Lund AS overtar 
agentur på Larzep hydraulisk 
løfteutstyr. 
Kolos Lifting AS på Sola har over-
latt agenturet på Larzep hydrau-
lisk løfteutstyr til søsterbedriften 
Maskin K. Lund i samme eier-
gruppering. 

Maskin K. Lund har røtter til- 
bake til 1890 årene, og er kjent for 
solid kunnskap innen trykkluft. 

– Vi øker nå vårt fokus på 
hydraulikk. Vi har kundegrup-
per som er mer relatert til disse 
produktene, sier Ole Kristian 
Rustan i Maskin K. Lund AS i 
en pressemelding. 

Kolos Lifting vil fortsatt 
ha Larzep tilgjengelig i sitt 
sortiment for utleie, salg og 
service. Larzep brukes av for 
skjellige bransjer som olje og 
gass, petrokjemi, gruvedrift, 
kraftproduksjon, mekaniske 
verksteder, entreprenører, og 
andre steder hvor løft skal 
utføres. Larzep har et stort 
produktspekter innen løftesy-
lindere, pumper, verkstedpres-
ser, verktøy, jekker og annet for 
hydraulisk løft. 

Enkel løftesylinder fra Larzep.  
(Foto: Produsenten)

Hydraulisk løft

Nytt hurtigfeste  
fra Rototilt

Rototilt QuickChange (Foto: Rototilt).

  

 

 

 

 

 

 
* SPISEVOGNER 
* SPESIALVOGNER 
* TOALETTVOGNER 
* BADEVOGNER            
* BOLIGVOGNER 
* TILHENGERE 
 

FOR PROFESJONELLE 
BRUKERE! 

* SKAPHENGERE 
* VAREHENGERE 
* TIPPHENGERE 
* KJØLEHENGERE 
* SALGSVOGNER 
 

ARBEIDSBRAKKER OG TILHENGERE 
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Generasjonsskifte i Båsum Boring
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Store fordeler ned i minste detalj. 

Oppdag fordelene i vår interaktive 360-visning på komatsuforest.no/2020

Komatsu 2020 er her! 
Vi har finpusset våre skogsmaskiner og resultatet er menger av nyheter for en mer lønnsom og 
enkel hverdag. En ny kraftfull Steg5-motor med oppgradert ADBlue-system. Neste generasjons 
kontrollsystem. Enklere servicevedlikehold, MaxiVision for produksjonsplanlegging og samarbeid 
mellom fører og maskin, og enda flere nyheter som gjør ditt arbeid mer produktivt og behagelig. 

www.komatsuforest.no

– Vi er fornøyde med gode resultater 
etter 2019. Nå starter vi det nye året med 
å knytte et enda sterkere relasjonsbånd, sies 
det i en pressemelding fra mellom Nasta 
AS og svenske HSP Gripen. 

HSP Gripen har salgssteder over hele 
verden og i Norge har Nasta vært leve-
randør i Norge i mange år. Fra januar 
2020 har de to firmaene inngått avtale 
som går ut på at Nasta overtar ansvaret 
for all markedsføring og salg av Gripen 
utstyr i det norske markedet på Gripens 
S, C og HD serie tilpasset gravemaskiner.

Nasta vil nå lagerføre klyper og tilhø-
rende reservedeler og sørge for service, 
support og reparasjoner på ovennevnte 
produkter.

– Nasta har avdelinger for salg og 
service mange steder i landet. Sammen 
med lokale forhandlere er intensjo-
nen å skape et enda bedre nettverk for 

raske leveranser til konkurransedyktige 
betingelser, sier Terje Lastein, salgssjef 
for deler og utstyr hos Nasta.

Nasta AS blir norsk eneimportør på HSP Gripen 

Fra siste årsskifte har Nasta 
ansvar for all markedsføring 
og alt salg av klyper og annet 
HSP Gripen utstyr og deler, med 
tilhørende support og service. 

GLEDER SEG: Terje Lastein hos Nasta gleder seg over den nye avtalen med Gripen. (Foto: Nasta).

Griper og klyper til stein, sortering tømmer og annet. Er ikke 
det sånn cirka det samme, bare i litt forskjellige varianter? 
Her er et modulbasert system, med 15 forskjellige griper og 
klyper – på én felles hovedmodul. Nytt agentur på Modularis 
hos Markir AS. 

– Vi har alle sett annonsene: 
Steingrip, sorteringsklype, 
tømmerklo og så videre.  Hva 
er egentlig forskjellen? Med 
Modularis Drive har man 
muligheten til å kombinere 15 
forskjellige griper til hoved-
modul, sier daglig leder Peder 
M. Kvamme i Markir AS. 

Anledningen er selskapets 
nye agentur, på Modularis 
Drive-utstyr. Produsenten 
holder til i Slovenia, og har 
gjort butikk på et konsept 

med én felles grunnmodul på 
et utvalg redskaper. Grunn-
funksjonen er lik, men de 
ulike variantene har nyanser 
i utforming for å passe til 
ulike formål. Hovedmodulen 
finnes i fast versjon for bruk 
på HK-feste eller tiltrotator, 
eller med sin egen innebygde 
360 grader rotasjon. 

Blant modulene trekker 
Kvamme blant annet fram 
en treklipper, "alligator-grip", 
rivningsklype og Modularis 
steingrip. Sistnevnte er en 
patentert løsning basert på 
menneskets hånd.  

– Den er utformet med 
"fingre" for sikker håndtering 
av stein, sier han. 

Alle moduler/griper er 
utskiftbare, i en operasjon som 
sies å ta cirka tre minutter ved 
hjelp av enkelt håndverktøy. 
Det er mulig å kjøpe hoved-
modul med utvalgt grip, for 
så å ettermontere andre typer 
grip etter behov. 

Én felles modul 
for 15 ulike  
klyper og 
griper. (Foto: 
Produsenten) 

Modulbaserte klyper

Trygg kjetting garantert 
mot brudd
Nøsted & AS gir bruddgaranti på 
Trygg Fast Track og Safety Grip 
traktorkjetting. Bruddgarantien 
fra Trygg på Super-serien til laste-
bil som ble innført i 2018 utvides 
dermed til også å gjelde traktor-
kjetting fra sesongen 2019/2020. 
Trygg har dermed markedets 
første og eneste traktorkjetting 
garantert mot brudd, sies det i en pressemelding. 

– Vi ønsker på denne måten å vise våre kunder at Trygg 
kjetting er det sikreste valget. Trygg er så bra at vi gir en ufor-
beholden garanti om erstatning dersom brudd skulle oppstå, 
sier Tom Petter Olsen i Trygg og Olaf Lindtveit i Nøsted &. 

 (Foto:  
Nøsted & AS)
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I SAMARBEID MED:

GARANTIFORSIKRING
for MEF-medlemmer

Garantiforsikring dekker entreprenørens 
behov for å stille sikkerhet i forbindelse 

med utførelsen av en kontrakt. Nå kan MEF-
medlemmer kjøpe garantiforsikring i If.

ER DU INTERESSERT I ET TILBUD PÅ FORSIKRINGSGARANTI?
Da er du velkommen til å ta kontakt med  
Ulf Michaelsen på mobil 934 03 657 eller  

e-post: ulf.michaelsen@if.no.

EARTHMAX SR 41
Uansett hvor krevende oppgavene dine er kan 

du stole på EARTHMAX SR 41 når det gjelder 

arbeid som krever ekstraordinær trekkraft. 

Takket være stålradialstrukturen og det 

spesielle blokkmønsteret har EARTHMAX SR 

41 enestående motstandsevne mot punktering 

og ekstra lang levetid. Med dette dekket kan 

du jobbe lange dager uten avbrudd og med en 

ekstraordinær arbeidskomfort. 

EARTHMAX SR 41 er BKT sin løsning for de 

røffeste driftsforholdene innen transport, lasting 

og skyving av masser.

A LONG WAY
TOGETHER

Les mer om dekkene og finn nærmeste forhandler på 
www.ndi.no/bkt

IMPORTØR: NDI NORGE AS

New ADV_Earthmax SR 41_NO_185X127_NDI Norway.indd   1New ADV_Earthmax SR 41_NO_185X127_NDI Norway.indd   1 12/03/20   16:5212/03/20   16:52

Doosan dumper 

• Norskprodusert
• Integrert overvåkning av dekktrykk
• Suverene terrengegenskaper

Indre Østfold, Oslo og Buskerud                                          Henning Sagholen   991 18 518
Ytre Østfold, Akershus, Vestfold og Telemark                   Thor Arild Haga   901 83 990
Innlandet                                                                                  Jon Boye Lie   913 60 000
Rogaland og Agder                                                                Eldar Undheim    910 07 450
Vestland                                                                                   Geir Henning Nygard   917 72 253      
Møre og Romsdal                                                                   Endre Hoem   951 91 097
Trøndelag                                                                                 Stig Alte    469 39 304
Nordland, Troms og Finnmark                                             Rosendal Maskin  965 09 050

Besøk rosendalmaskin.no eller
ring dine lokale selger »
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MILJØVENNLIG BINDEMIDDEL FOR VEG
• MMeedd  ttøømmmmeerrssttookkkkeenn  ssoomm  rrååssttooffff  ((lliiggnniinn))..
• KKlliimmaannøøyyttrraalltt--EEPPDD  sseerrttiiffiisseerrtt
• IIddeeeelltt  ssoomm  bbiinnddeemmiiddddeell  ttiill  nneeddffrreessiinngg

((ssttaabbiilliisseerriinngg  aavv  bbæærreellaagg))..
• SSttøøvvbbiinnddiinngg  aavv  ggrruussvveeggeerr//aannlleeggggssppllaasssseerr..
• KKaann  lleeggggeess  uutt  mmeedd  eeggeett  uuttssttyyrr  eelllleerr  ttaa  kkoonnttaakktt  

ffoorr  nnæærrmmeessttee  sspprreeddeeeennttrreepprreennøørr!!

Mer info:  Tlf. 90 57 00 15  •  www.flatland.as

Flatland AS
Transport • Vegservice

Rimelig/gratis frakt hele landet!
Telefon: 47 96 47 92 / 47 96 47 03

E-post: post@fosen-as.no
Priseksempler gjelder fat og er eks. mva. og miljøavgift.

NYHET! Vi forhandler filtre til alle kjøretøy.
Prisgunstige filtre av topp kvalitet. Gode priser også 
på fett, batteri, AdBlue, industriolje, spylevæske etc.

TOTALLEVERANDØR AV OLJE

Tid for 
Oljeskift?

Hydraulikkolje 32/46      fra kr. 15,90 pr.l.
Motorolje E9/E7/CK-4     fra kr. 25,90 pr.l.
Motorolje 15W-40 Cl-4  fra kr. 20,90 pr.l.
Motorolje 10W-40 CI-4  fra kr. 25,90 pr.l. 
Monograde SAE 10W  fra kr. 19,50 pr.l.
Girolje 80W-90 GL-5  fra kr. 28,50 pr.l.
Universal 10W-30  fra kr. 23,90 pr.l.
Sagkjedeolje  fra kr. 17,50 pr.l.
Transmisjonsolje  fra kr. 24,90 pr.l.
Kjølevæske  fra kr. 21,50 pr.l.

Vårkam
panje 

på olje og filter!

125 år med 
ploger og utstyr
I år er det 125 år siden Hans Oskar Mähler grunnla selskapet vi i dag best kjenner 
som plogprodusenten Mählers. Jubileumsfesten ble korona-avlyst. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

ROSSÖN, SVERIGE: Mählers forbinder de fleste av våre lesere i 
dag med snøryddeutstyr i diverse former. 

I 1895 etablerte Hans Oskar Mähler et smieverksted i Hoting 
et lite tettsted ved E45 temmelig midt i Sverige. Det skulle vise 
seg å være startskuddet for en lang suksesshistorie. 

TØMMERKJELKER
Til å begynne med fokuserte virksomheten på reparasjon og 
produksjon av landbruksredskaper og tømmerkjelker. På midten 
av 40-tallet kom Hans Oskars fire sønner inn som deleiere, i det 
som da fikk navnet Mähler och Söner. Det var de neste årene 
grunnlaget ble lagt for virksomheten som Mählers driver i dag. 

– Noen ganger lurer jeg på hva Hans Oskar Mähler hadde sagt 
om han visste at virksomheten han en gang startet skulle leve 
videre i 125 år. Vi føler alle et stort ansvar for å fortsette å utvikle 
virksomheten og sikre den for fremtiden. Nå får vi mulighet til å 
feire selskapets historie og suksess sammen med ansatte, kunder 

og samarbeidspartnere. Det er få forunt, sier administrerende 
direktør Ingemar Nyberg i Mählers. 

FRA HOTING TIL ROSSÖN
Snøploger har selskapet vært kjent for i lengre tid. På slutten 
av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet kom Mählers ut med 
en flere andre typer produkter som skulle vise seg å slå an på 
markedet. Blant annet rotorklipperen og den første slapseplogen. 
I den samme perioden hadde de videreutviklet produktene for 
snørydding og veivedlikehold. Veksten i selskapet gjorde at de 
flyttet virksomheten fra Hoting til større lokaler i Rossön. Der 
holder selskapet fortsatt til.

Selskapet vokste ikke bare med nye lokaler, men også med mange 
nye ansikter. De ansatte kjøpte selskapet av brødrene Mählers i 
1979. På 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet fant det sted en 
rekke omstruktureringer og eierendringer. I 2006 gikk tiltrotator-
produsenten Engcon inn som deleier. Tre år senere, i 2009, kjøper 

Engcon opp flere aksjer i selskapet og blir dermed majoritetseier 
av Mählers. Der er eiersituasjonen også i dag. 

– Da vi gikk inn som eier, hadde jeg en idé om å utvide tilbudet 
med litt smartere produkter. Diagonalplogen Flexiway, sideplog- 
systemet Caway og styresystemet MC3 med mulighet for 
fjernsupport er noen eksempler på produktene som er utviklet 
de siste årene. Det er stort behov og stor interesse for produkter 
på disse områdene. Derfor kan vi nå konstatere at vi satset riktig, 
sier Stig Engström. Han er grunnlegger og eier av Engcon.

ETABLERT I NORGE
En annen milepæl i den senere tid er etableringen av salgsselska-
pet Mählers AS i Norge i 2014. Det har gitt Mählers en betydelig 
økning i markedsandelene i Norge.

I slutten av mars hadde Mählers forberedt og invitert til åpent 
hus og stor fest på fabrikken i Rossön. Den festen ble avlyst som 
følge av koronaepidemien. 

Festen var planlagt avholdt innenfor den svenske grensen på 
maksimalt 500 personer på arrangement. Likevel valgte Mählers 
å avlyse i sin helhet. Blant annet fordi det ville vært vanskelig eller 
umulig for ansatte og kunder fra Norge å delta. 

– Vi vil naturligvis gjerne ha med våre norske kolleger og kunder 
på feiringen av denne milepælen. Med alle faktorer vurdert sammen 
ble dette en naturlig beslutning, sa administrerende direktør 
Ingemar Nyberg i Mählers tre dager før den planlagte marke-
ringen. 

MODERNE: I dag kjenner 
vi Mählers best i slike 
sammenhenger. 
(Alle foto: Mählers)

SKUFFET: Administrerende direktør 
Ingemar Nyberg måtte avlyse den  

planlagte jubileumsfesten. 

GRUNNLEGGER Hans Oskar Mähler t.h Her med sønnen Nils Johan i 
midten og sleggedreng Brie Norlin. 

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

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

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

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

Blinken AS
1621 Gressvik
Tlf: 90 70 11 00 
blinken@blinken.no
www.blinken.no

Brødrene Dahl
PB 6146 Etterstad, 
0602 Oslo
Tlf: 22 72 55 00 
post@dahl.no
www.dahl.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komatsu Forest AS
Uthusvegen 18, 
2335 Stange
Tlf: 90 17 88 00
info.no@komatsuforest.com
www.komatsuforest.no

Llentab
0663 Oslo
Tlf: 97707300
post@llentab.no
www.llentab.no

Mathisen Maskin AS
Avd. Sørreisa: Gottesjord, 
9310 Sørreisa. 
Tlf: +47 915 94 151
arne@mathisenmaskin.no
www.mathisenmaskin.no

BRANSJEOVERSIKTEN

MEC-TEC AS
Ingeniør Rybergsgt. 99, 
3027 Drammen
Tlf: 33772572
mectec@mectec.no
www.mectec.no/

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

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

MOLDEGAARD 
MARITIME LOGISTICS AS
Birger Hatlebaksv. 22, 
6415 MOLDE
Tlf: 71 25 06 30
firmapost@moldegaard.as
www.moldegaard.no

Nils A. Mørk Maskin AS
1823 Knapstad
Tlf: 90639797
hans.anton@namm.no
www.namm.no

Nor Slep AS
PB.1252, 3205 Sandefjord
Tlf: 33 48 93 70
norslep@norslep.no
www.norslep.no

Nordisk Dekk Import AS
4262 AVALDSNES
www.nidas.no

NTM Trailer & tipp
Postboks 73, 1309 Rud
Tlf: 67 17 19 30
post@ntm.no
www.ntm.no

Oldroyd AS
Industriveien 1, 3766 Sannidal 
Norway
Tlf: +47 35 98 75 50
mail@oldroyd.no
www.oldroyd.no

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

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

Powel Construction AS
7037 Trondheim
Tlf: 73 80 45 00
gemini@powel.no
www.powel.no

Power Tools Norge
Hallenåsen 4 
1389 Heggedal
Tlf: 951 74 007 
powertools@online.no
www.ptools.se/no

Pumpe-service AS
Tlf: 23 33 84 00
post@pumpe-service.no
www.pumpe-service.no

Rototilt AS
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf: 21 01 91 50
info@rototilt.com
www.rototilt.no

Scandia Maskin AS
3039 Drammen
Tlf: +47 32 21 00 50
post@scandiamaskin.no
www.scandiamaskin.no

SG Finans
Postboks 105, 
1325 LYSAKER
Tlf: 21 63 20 00
kundeservice@sgfinans.no
www.sgfinans.no/

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

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

SMB Parts AB Norge
3057 Solbergelva
Tlf: 32875850

www.smpparts.com/no

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

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

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

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

Systemblokk
3804 Bø i Telemark
Tlf: 35 06 00 00
mail@systemblokk.no
www.systemblokk.no/

Veim AS
3414 Lierstranda
Tlf: 32 84 94 20
kjell@veimas.no
www.veimas.no

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

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

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

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

Zirius AS
Tlf: 40 00 77 07
salg@zirius.no
www.zirius.no

Ølen Betong AS
Tlf: 53 77 52 00
mail@olenbetong.no
www.olenbetong.no

BRANSJEOVERSIKTEN

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

per-eivind.braaten@smpparts.com

post.norway@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com/norway
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Asfaltfresing – Kumfresing - Feiing 
Anders@morefres.com     Mob: +47 93464990 

Oslo og Viken Innlandet

Trøndelag RogalandTroms og Finnmark

Nordland

Møre og Romsdal

Vestland

FØLGENDE FIRMAER FRESER FLYTERAMMER OG MONTERER FLOATRING:

Tlf. +47 55 12 00 51 
Epost: post@arstec.no - www.arstec.no

AT2003_Arstec-helside.indd   1 06/03/2020   07:11

www.vingemaskin.no

Tlf. 913 34 440
post@vingemaskin.no

Salg og service

Vi leverer også

Leverer slitestål til nesten alle typer maskiner

Profilstål

Sidebeskytter

Kompakte
tannholdere

Skjærestål

Påsveisede vinkler

Cat J-system

Påboltstål

Segmenter mellom tennene

Skjær og end bits dozere

Strips

Topp-plater Hardmetall- 
brikker

Kamp- 
profilstål

Volvo-
segmenter

Ripper- 
tenner

Vil du ha lengre levetid? 
Beskytt skuffer med 
utskiftbare deler.  

Firmaet satser på 
kvalitetsstål av typen 
500 brinell til konkur-
ransedyktige priser

Slitestålkompaniet AS
Bølerveien 71  
2020 Skedsmokorset 
Tlf: 63 80 93 00
Mob: 95 86 10 58

www.slitestalkompaniet.no
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MEF HAR ORDET

NÅR ALT SNUS  
OPP NED 

Mange har nok kjent på den samme følelsen 
av uvirkelighet som meg de siste ukene. Vi 
har blitt rykket ut av hverdagen og de trygge 

vanene våre. Plutselig har vi fått en kortere tidshorisont der 
fremtidsplaner har blitt erstattet av uro for hva som venter 
oss i morgen. 
 
Den 12. mars kom regjeringen med de sterkeste og 
mest inngripende tiltakene vi har hatt i landet siden 2. 
verdenskrig. Slike hendelser gjør at vi leter etter faste 
holdepunkter. Her er nok de fleste av oss like. Ved å søke 
til familien og fortsette med arbeidsoppgavene bevarer vi 
en normalitet i tilværelsen.
 
Vi har blitt kontaktet av et stort antall medlemmer den siste 
tiden. Mange har hatt behov for juridisk bistand. Andre 
har støtt på utfordringer hos myndighetene som de ønsker 
hjelp til å få løst. Noen har også ønsket å slå av en prat i 
en krevende tid for slik å få tankene over på noe annet.
 
Flere har uttrykt bekymring for at bedriften de har bygd 
opp skal gå over ende, og at de ansatte skal gå en vanskelig 
fremtid i møte. I slike situasjoner finnes det ingen ord som 
løser alt. Det eneste jeg har kunnet svare er at vi skal gjøre 
vårt ytterst for at de negative effektene av koronaepidemien 
blir minst mulig for medlemmene våre. Vi lover å stå på.
 
Hele MEF, fra tillitsvalgte til ansatte, har mobilisert og 
jobbet med et mål for øye: Å holde hjulene i gang der det er 
forsvarlig. Prosjekter må framskyndes og vi må unngå lokale 
karanteneregler som hindrer næringsvirksomhet som ikke 
utgjør en smitterisiko. Dette budskapet har vi formidlet 
til ordførere, fylkespolitikere, stortingsrepresentanter, 
statsråder og byggherrer.
 
I denne vanskelige situasjonen har det vært gledelig å se 
myndigheter og etater som lytter og iherdig forsøker å finne 
løsninger. Mange har jobbet døgnet rundt den siste tiden 
for å lette byrden for bedriftene. De færreste av oss tenker 

på det til vanlig, men i krisetider ser vi verdien av å ha en 
profesjonell offentlig sektor som ønsker å få ting gjort.  
 
Det store usikkerhetsmomentet nå er selvsagt at ingen 
vet hvor lenge dette vil vare. I slike situasjoner tror jeg det 
er viktig å finne noe å glede seg til. Selv ser jeg frem til å 
komme meg ut og møte medlemmer når samfunnet igjen 
vender tilbake til en normal. Kaffe og skrøner på brakka vil 
være den beste markeringen av at koronatrusselen er over. 
 
Så er det viktig å ha med seg at situasjonen langt i fra er 
helsvart for bransjene våre sin del. Flere gir tilbakemelding 
om at de har klart å opprettholde vanlig drift med 
noen tilpasninger. Jeg har også forhåpninger om at de 
krisepakkene regjeringen kommer med fremover vil bidra 
til god aktivitet for medlemmene. Et annet forhold er at 
karantenereglene har gjort det norske markedet mindre 
tilgjengelig for utenlandske entreprenører. 

Jeg finner også en viss optimisme i å se tilbake på MEFs 
over 70 år lange historie. Kriser har kommet, men 
heldigvis har de også gått. Bankkrisen på 80-tallet var 
tøff, og finanskrisen som begynte i 2008 krevde mye av 
entreprenørene. Samtidig har vi mange eksempler på 
bedrifter som kom seg styrket gjennom de krevende tidene 
den gang og i dag er anerkjente aktører i bransjen. 

Er det én ting jeg har lært så er det at MEFerne er de siste 
som gir seg. Vi skal stå løpet ut.

Julie Brodtkorb
Administrerende direktør i Maskinentreprenørenes 
Forbund (MEF)

Keestrack H6e
· Kon: Sandvik CH440
· Sikt: 3deck med retur
· Drift: 100% elektrisk med avløftbar motorpakke 
· Elektrisk: mulighet for nettstrøm - plugg inn- / ut
· 3 års garanti
· Lettflyttet og kort riggtid 

www.srisa.no

TUNNELVASKERBRØYTESTIKKSETTER/OPPTAKER BROSPYLER SKILTVASKER

UTSTYR TIL EFFEKTIVT VEIVEDLIKEHOLD

Sikvalandsveien 43, 4342 Undheim
Tlf: 51484403
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MEF-NYTT

Region 
Øst

Region Sørøst

Region Sørvest

Region 
Vest

Region 
Midl

Region 
Nord

MEF-nytt gir et innblikk i forbundets 
arbeid og aktiviteter i hele landet. 

OSLO-KONTORET
Fred Olsensgate 3
0152 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
firmapost@mef.no
www.mef.no

REGION ØST
Stolvstadvegen 1
2360 Rudshøgda
Telefon: 958 72 000
region.ost@mef.no

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

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

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

REGION MIDT
Hornebergveien 1
7038 Trondheim
Telefon: 948 78 000
region.midt@mef.no

REGION NORD
Stakkevollveien 41
9010 Tromsø
Telefon 35 84 50 50
martin.gronnslett@mef.no 

SEKSJON RESSURS
OG MILJØ
- Skog
- Brønn og spesialboring
- Gjenvinning og avfallshåndtering
Fred Olsensgate 3
0152 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
seksjonressursogmiljo@mef.no

RÅD OG SJEKKLISTE FOR BEDRIFTER 
ANGÅENDE KORONA
MEF har utarbeidet en sjekkliste for risikovurdering på anlegg. Utover det 
oppfordrer vi alle til å følge rådene fra helsemyndighetene som til enhver tid 
er gjeldende. Denne sjekklisten, og andre råd finner dere på mef.no. 

Hvis du er MEF-medlem og har juridiske spørsmål knyttet til korona kan du 
kontakte vår juridiske avdeling på tlf: 971 81 500.

AVLYSTE ARRANGEMENTER I 2020
Det er beklagelig å annonsere at flere av våre store arrangementer i 2020 
blir avlyst på grunn av situasjonen med koronaviruset. 
Dette gjelder Anlegg 2020, MEFA 2020 og årets Veterantur. 
Vi skal planlegge for en spennende Veterantur i 2021. Mer informasjon 
blir sendt ut på epost, og på mef.no. 

REGION NORD

ÅRETS OPPLÆRINGSBEDRIFT 

Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS 
ble kåret til Årets opp- 
læringsbedrift 2019 på årsmøte 
for OKAB Region Nord i Tromsø 
6. mars. 
OKAB kårer hvert år en bedrift 
som har utmerket seg i sitt arbeid 
med lærlinger. 
Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS, 
fra Balsfjord i Troms og Finnmark 
Fylke Vest, ble kåret til årets 
opplæringsbedrift i OKAB Region 
Nord (Nordland og Troms).  
Daglig leder Ernst Vidar Hanssen 
mottok prisen på årsmøtet på 
vegne av bedriften.  

Juryens begrunnelse
Juryen som velger årets opplæringsbedrift, består av ansatte i OKAB  
Region Nord samt to regionale verneombud i fra Norsk Arbeidsmannforbund som  
også er engasjert i styret til OKAB Region Nord. Det var flere gode kandidater å velge i. 
Vinnerne har utmerket seg på flere områder i løpet av 2019: 
➜	 Har hatt bra inntak av lærlinger over mange år. 
➜	 Daglig leder og faglig leder engasjerer seg i arbeidet med rekruttering og  
 oppfølging av lærlinger, og ser viktigheten med dette.  
 Faglig leder er medlem/sensor i prøvenemd for anleggsmaskinførerfaget.
➜	 Bedriften har et stort fokus på HMS.
➜	 De er enkle å samarbeide med, tar seg god tid til OKAB og oppfølging  
 av lærlingene, de virker å ha en gjennomgående god kultur i bedriften.
Vi gratulerer med prisen og ser fram til et videre godt samarbeid!

ETT ANNERLEDES ÅRSMØTE
MEF avdeling Finnmark skulle helgen 
20. – 22. mars vært i Riga på sin årlige 
årsmøtetur,  men i stedet måtte møtet 
avholdes på nett. Med seg til Riga skulle 
det vært totalt over 80 stk fra medlems-
bedriftene, leverandører og andre 
inviterte gjester for helg med faglig 
oppdatering, tur til en av Latvias største 
entreprenører og sosiale arrangementer 
for medlemmene. 

Men med reiseforbud og problemene 
som korona har skapt, måtte avdelingen 
se på andre alternativer for gjennomfø-
ring av årsmøtet.  
- Lokalstyret har benyttet Microsoft 

Teams i styretarbeidet sitt det siste året, 
og med de videomøtemulighetene som 
dette gir,  besluttet vi å gjennomføre 
møtet på nett, sier styreleder Svend 
Ingvar Larsen.

Årsmøtet ble avviklet uten de store 
diskusjonene, og avdelingen kunne vise 
til overskudd i 2019.  Styreleder Svend 
Ingvar Larsen fra Larsen Maskin og 
transport i Hammerfest ble gjenvalgt 
styreleder, mens Ove Eriksen fra Eriksen 
Maskin i Alta og Stein Kåre Røvik fra  
Stein Kåre Røvik Maskin i Kjøllefjord ble 
gjenvalgt som styremedlemmer.

PÅ NETT: Øverst til 
venster: Svend Ingvar 
Larsen, Stein Kåre 
Røvik,  Arne Kristensen 
og Roy Tore Andersen

ÅRSMØTE I TROMSØ
Årsmøte i Troms gjennomført 6. mars, med påfølgende tur 
til verdens nordligste whisky destilleri - Aurora Spirits i 
Lyngen. Flott tur, flotte folk, god stemning! 

Takk til alle som deltok!

REGION ØST

NYE MEDLEMMER 
I REGION ØST 
I FEBRUAR 

➜	 Runaa AS fra Sel i Oppland
➜	 Grusoppretteren AS  
 fra Elverum i Hedmark.
➜	 VA entreprenør AS  
 fra Bagn i Oppland
Vi ønsker velkommen og ser frem  
til samarbeidet!

MÅNEDENS 
BEDRIFT
Lundberg og Sæteråsen AS
Fra: Hurdal i Akershus (Viken)
Daglig leder: Ole Martin Sæteråsen
Medlem: siden 2017
Ansatte: 6
Driver med: Fjellsprengning og  
tradisjonell anleggsvirksomhet
Medlem fordi: Viktig å være med i en 
stor organisasjon som jobber for bransjen.

MÅNEDENS 
LÆRLING
Samson Milkias 22 år 
Bedrift: Vethe AS fra 
Fetsund i Akershus
Stilling: Anleggsmaskinfører
Utdanning: Bygg og anleggs-
teknikk, anleggsteknikk
Hobby: Musikk
Beste med bransjen: 
Arbeide fysisk og at det er 
utearbeid
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4628 Kristiansand • +47 475 18 720 • post@markir.no • www.markir.no

- markedets mest
 populære og effektive
sorteringsskuffer

• Meget grov og robust
• Laget for norske forhold
• Selvrensende, fjærende og

roterende konstruksjon

• 2 funksjoner i samme skuffe; 
Trommelsikt- og  stjernesikteffekt

• 8 forskjellige modeller/ 
størrelser

20 års erfaring •Bredt leverandørnettverk

OKADA – Master of Demolition
–  premium pigghammere og demolerings-
redskap i velkjent japansk kvalitet

OMEF BigInch treklipper,
4 størrelser for 3-40 tonns graver 
– klipper opptil ø200-500mm
avhengig av modell

dieseltank.no

Enkel å fl ytte

Volum fra 
450 til 3000 liter

Godkjent etter 
ADR-forskriftene

ADR-transporttanker

REGION MIDT

BESTÅTT FAGPRØVE
OKAB Trøndelag gratulerer Rune Bakkan 
med bestått fagprøve i anleggsmaskinfører-
faget. Lykke til videre som fagarbeider!
OKAB Trøndelag gratulerer også 
Sindre Forfod med bestått fagprøve i 
anleggsmaskinførerfaget. Godt jobba 
også av Prøvenemnd, her anført av leder 
Arnstein Hjelde og assistent Rune.

REGION VEST

ÅRSMØTEHELG I BERGEN
MEF avd. Sogn og Fjordane og MED avd. Nord Rogaland og 
Hordaland hadde felles årsmøtehelg på Hotell Norge i Bergen 6. – 8. mars. 
Fellesprogram på årsmøte hadde gode innlegg frå styreleiar Øystein Hope, 
styreleiar Harald Kvame, hovudstyremedlem Martin Kronheim, Kommunikasjons- 
sjef i MEF Håvard Almås og Ketil Solvik Olsen (tidligare Samferdselsminister). 
Tusen takk til alle som deltok på ei særs triveleg og fagleg god helg i Bergen!

REGION SØRØST

VAR-FORUM
Torsdag 27. februar var 70 deltakere samlet til 
VAR-Forum på Jarlsberg Travbane i Tønsberg. 
VAR-forum er en møteplass for byggherrer, entreprenører 
og konsulenter. I år var følgende tema tatt opp massede-
ponier, miljø og tildelingskriterier. 
Takk til alle som deltok!

MEF AVDELING SKOG

ÅRSMØTE OG 
VALG AV STYRE
MEF skog avholdt sitt første årsmøte 
via Teams tirsdag 24. mars. Årsmøte-
sakene ble stort sett vedtatt som 
planlagt. Terje Varli fra Trysil ble 
gjenvalgt som leder. Øvrige styre-
medlemmer som var på valg ble gjen-
valgt. Styret består dermed, i tillegg 
til Varli, av Ivar K. Hoff som nestleder, 
Andreas Råheim, Jan Birger Holth og 
Rune Brennbakk som styremedlemmer.
Det ble naturlig nok en debatt omkring 
dagens situasjon med reduserte 
hogstvolumer i store deler av landet.
Vi satser alt på å komme tilbake 
med et ordinært årsmøte i 2021.
Takk for deltakelsen!

Årsmøte i MEF  
avd. Nord Rogaland og 
Hordaland valde nytt 
styre:
Fv: Arvid Aspahug, 
Kjell Trengereid, Bjørn 
Nord Stalheim, Kåre 
Bjorøy, Rune Grimstad 
(nestleiar), Øystein Hope 
(styreleiar), og Trygve 
Landmark.

Årsmøte i MEF  
avd. Sogn og Fjordane 
valde også nytt styre:
Fv: Trond Magne Sogn-
nes, Stein Åge Sunde, 
Harald Even Fosse, Ha-
rald Kvame (styreleiar), 
og Jon Gudbrand Kveen 
Øvre-Flo (nestleiar).

PÅ SKOGSBESØK
MEF Skog besøkte tidligere en 
av ytterst få kvinnelige hogst-
maskinførere i Norge; nemlig 
Linn-Merete Vatnås Bråten. Hun 
kjører for Hegdahl Skogdrift AS.

MEF Skog arbeider for å rekruttere 
flere jenter til bransjen.

EKSTRA TID TIL OVERS I 
DISSE KORONA-TIDER? 
Da kan vi anbefale at dere benytter muligheten til å 
oppdatere dokumentene i deres internkontrollsystem, 
noe som er pålagt å revidere minst en gang i året. 
Bruker dere KSMEF, ta gjerne kontakt med oss i MEF 
om dere vil ha oppfriskning via telefon/fjernstyring, 
eller om dere har andre brukerspørsmål.
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Oddbjørn Buer
Mobil: 908 268 00
oddbjorn@istrail.com

Morten Langeland
Mobil: 905 735 00
morten@istrail.com

Wegar Jakobsen
Mobil 91873890
wegar@istrail.com

Ta kontakt med en 
av våre selgere for tilbud:

Spesifi kasjoner: se www.istrail.com

· 3 års garanti mot rust på metallisert fl ater.

· 9 tonn`s kvalitets aksler fra SAF eller BPW
med skivebremser.

· Wabco bremseanlegg.

· Nummi tippsylinder.

Daglig leder: Selger: Selger:

ISTRAIL DUMPERKJERRE
KVALITET HELE VEGEN

Stubbefreseren
Innehaver Rolf Einar Bakstad

AT
05

19
8

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

Liebherr-Norge
Hamar Næringspark
Elvesletta 15, 2323 Ingeberg
Tlf.: +47 62 50 91 50
E-mail: info.norge@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.no

Opplev utviklingen.

Liebherr har et spekter av kompaktmaskiner som er spesielt tilpasset til bruk der det er 
begrenset med plass. Dette er et spesielt utvalg av hjul- og beltegående gravemaski-
ner, hjullastere, dosere og teleskoplastere som passer dine behov. Selv om maskinene 
er mindre i størrelse, er de like effektive og har like stor ytelse. 

Kompaktmaskinene fra Liebherr er spesielt 
utviklet for trange byggeplasser
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CIRCLE K 
TAKKER FOR 
NY AVTALE 

MED MEF
Vi er ydmyke og klare for oppgaven


