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Bestill her:  Tlf.: +47 21 42 02 46   |    E-post: salg@eco-1.no
Har du fossilfrie oppdrag på Østlandet?  Kontakt oss for Eco-1 stasjonskort.

–	 Biodrivstoff	fra	Eco-1	erstatter	fossil	diesel	på	
 anleggmaskiner,  lastebiler, byggvarmere, aggregat, 
 prosjektbiler og dieselmotorer generelt.

–	 Vi	har	tankløsninger	fra	1	til	60	m3	(inkl.Adblue	om	ønsket)
–		 EPD,	Miljørapport	og	forbruksrapporter	leveres	
 med alle produkter
 

BIODRIVSTOFF

Eco-1 leverer fossilfritt drivstoff til 
fossilfrie anleggsplasser i hele Norge

Foto: Luke Besley / U
nsplash

Fossilfri anleggsplass?
Velg	sertifisert	og	bærekraftig

Eco-1_Helside_AM_0420.indd   1Eco-1_Helside_AM_0420.indd   1 08.05.2020   09:1208.05.2020   09:12

Tord Christensen, dumpersjåfør
Maskinentreprenør Herbjørn Nilssen AS

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

Du sitter alvorlig godt i den – det er en stor og fin hytte!

BELL B25E
Rammestyrt dumper
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EN Det store skiftet

For en vinter det har vært.  Da vi stilte på jobb etter juleferien hadde vi så vidt hørt noen 
antydninger om et rart virus borte i Kina. Nå har viruset snudd opp ned på det meste vi 
kjenner. Inkludert økonomien. 

Vi har sett en formidabel oppvisning i innsats og endringsvilje på alle hold. Vi har sett 
et fascinerende skifte i hva – og hvem – folk betrakter som viktige i samfunnet. Og vi står 
akkurat nå midt oppe i et stort skifte i hele samfunnet. Vi vet lite om når vi er ute av krisen, og 
hva som venter oss når vi er der. Men mye kommer til å være annerledes. 

Med heftige tiltak og redningspakker har myndighetene laget en "crash-pad" for både våre 
lesere og de fleste andre i næringslivet. De har vært livsviktige for mange. Nå er det viktig at 
vi kommer oss videre. Da er det jobb som gjelder. Krisepakker er en viktig nødhjelp.  
En snorkel til å puste gjennom med vann over huet. Men i det lange løp – og da 
trenger det ikke være spesielt langt – blir snorkelen fort som et sugerør å puste 
gjennom. 

Vi må ha jobb for å komme oss videre. Ikke nødhjelp. Nå er det viktigere enn 
noen gang før at private, kommuner, fylker og stat går på med nye prosjekter. 
Det er utrolig mye som trengs å gjøres. Vi har kompetanse, utstyr og kapasitet 
til å gjøre det. 

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

30 36
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Ber staten om mer 
penger til kommuner og 
offentlige byggherrer
Koronakrisen har utløst en statlig innsats på bred front, med tiltak for bedrifter og 
ansatte. MEF er fornøyd med det, men stadig mer bekymret for varierende satsing 
lokalt. Ber staten om mer penger til arbeid i kommuner og fylker. MEF ber også 
staten sørge for at offentlige byggherrer dekker entreprenørers merkostnader 
som følge av tiltak mot epidemien. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

KORONAKRISEN

– Vi må for all del unngå at kommunene 
nå slutter å bruke penger på investeringer 
og vedlikehold. Det vil forverre situasjonen 
for medlemmene våre dramatisk. 

Julie M. Brodtkorb mener mer arbeid 
er et av de viktigste premissene for veien 
videre ut av den økonomiske krisen som 
følge av koronaepidemien. MEF-direktøren 
er redd en svak kommuneøkonomi kan føre 
til stopp i lokale og regionale investerin-
ger, med alvorlige konsekvenser for både 
næringsliv og infrastruktur. 

– Det er samfunnsøkonomisk uklokt når 
vi vet at forfallet på den kommunale infra-
strukturen er enormt, sier hun. 

STYRKE KOMMUNENES ØKONOMI
Brodtkorb mener den eneste løsningen 
er at staten raskt tar et ansvar for å styrke 
kommuneøkonomien. Det er et av flere 
ønsker MEF har rettet til regjeringen i 
forberedelsene til revidert nasjonalbud-
sjett. 

Her har MEF også bedt staten gå inn med 
penger til offentlige oppdragsgivere for å 
dekke betydelige merkostnader entrepre-
nører på offentlige prosjekter har hatt med 
tiltak som følge av koronaepidemien. 

– Det er ikke riktig at entreprenørene 
blir sittende med hele regningen for smit-
teverntiltak og tapt produktivitet som følge 
av karanteneregler, sier hun. 

Både landet og næringslivet står i over-
gangen til en ny fase nå i mai. Veien videre 
er svært usikker for både myndigheter 

og næringsliv, etter to måneder med en 
pandemi som har sendt landet og verden 
inn i en alvorlig krise. Staten har gått i krise-
modus, med tiltak på bred front. 

PERMITTERING OG AKTIVITET
Tiltak rettet mot næringslivet har vært delt 
i flere faser: 
1. Store deler av samfunnet stengte ned i 
mars. Permitteringsreglene ble endret raskt. 
Det bidro til å redusere likviditetsbelast-
ningen for bedrifter som måtte permittere 
medarbeidere. 
2. Opprettholde aktivitet der det var 
forsvarlig. Et raskt og bredt forlik i Stortin-
get bevilget mer penger til vei, rassikring og 
til kommunene. Krisepakkene har kommet 
i flere trinn.

– For å ta det positive først; Statens 
vegvesen var raskt ute med å finne straks- 
tiltak. I tillegg har fylkeskommuner som 
Agder og Trøndelag fremskyndet infra-
strukturprosjekter, sier Brodtkorb. 

I andre fylker og mange av landets 
kommuner har effekten vært mer blandet. 

– Enkelte har vært flinke, og kommet 
med oppdrag som skaper aktivitet. Samtidig 
ser vi at mange kommuner fortsatt sitter på 
gjerdet. Dette skyldes nok bekymringer for 
koronakostnader og fremtidig inntektstap, 
sier hun. 

Nå har altså MEF bedt staten gå inn med 
penger også til kommuner og fylker for å 
opprettholde aktivitet i næringslivet, i et 
forslag til revidert nasjonalbudsjett. 

7 AV 10 ER PÅVIRKET
MEF gjennomførte i uke 14 en medlems- 
undersøkelse, hvor 67 prosent av svarbe-
driftene oppga at den daglige driften hadde 
blitt påvirket av pandemien eller smitte- 
reduserende tiltak. 

Koronaviruset og de ulike konsekven-
sene av pandemien har resultert i et bredt 
spekter av ekstrakostnader for entrepre-
nørene:

 ■ Rente- og leasingkostnader til maskiner 
som ikke produserer

 ■ Effektivitetstap i arbeidsprosessen 
grunnet fravær av ansatte/nøkkelper-
sonell

 ■ Lønn og sosiale kostnader til ansatte 
som ikke får arbeide (særlig belastende 
for bedrifter som tidlig ble rammet og 
som har dekket kostnadene til permitte-
ringslønn, sykepenger og omsorgslønn 
etter de opprinnelige regelverkene).

 ■ Høyere materialkostnader på grunn av 
kronesvekkelsen

 ■ Merkostnader som følge av forsinkelse 
og eventuell forsering/omrokkering

 ■ Eventuelle dagbotskrav fra byggherrer 
på grunn av redusert fremdrift som 
følge av underbemanning hos entre-
prenør eller vansker med materialle-
veranser.

 ■ Kostnader som følge av konflikt mellom 
leddene i kontraktskjeden knyttet til 
plasseringen av ansvaret for korona-
situasjonen.

 – Merkostnadene som entreprenørene 
har fått ved gjennomføringen av prosjek-
ter den siste tiden vil trolig ikke falle inn 
under den nye kompensasjonsordningen 
for faste uunngåelige utgifter. Koronasitua-
sjonen vil påføre de fleste anleggsprosjekter 
store negative tids- og kostnadsmessige 
konsekvenser. Slike forsinkelser og kost-
nadskonsekvenser er allerede en kilde til 
svært mange av de konflikter som oppstår i 
næringen, skriver MEF i forslaget som har 
blitt sendt alle sentrale politikere i regjerin-
gen samt de finanspolitiske talspersonene 
i partiene på Stortinget. 

 Her påpekes det også at fordelingen av 
ansvar og risiko for koronasituasjonen er 
på enkelte områder uklar. MEF mener det 
gir grunnlag for en restriktiv holdning til å 
betale entreprenørens merkostnader hos 
byggherrer. Det vil i så fall medføre et stort 
antall rettstvister. 

– Betalingsnekt vil medføre at entre-
prenører og leverandører videre nedover i 
kontraktskjeden heller ikke får oppgjør. Det 
medfører en betydelig fare for mislighold 
og konkurser, skriver MEF i forslaget. 

Regjeringen la fram sitt forslag til revi-
dert nasjonalbudsjett for Stortinget uken 
før 17. mai. Forslaget skal behandles i Stor-
tinget, og det er ventet et vedtatt budsjett 
i løpet av juni. 

ETTERLYSER: Julie M. Brodtkorb i MEF ber 
staten styrke kommunenes evne til å investere. 

50 millioner til 
skogsnæringen
Regjeringen vil gi en tiltakspakke på 50 millioner kroner 
til skogsnæringen. Pengene skal gå som tilskudd til dyre 

drifter, for å holde hjulene i gang for skogsentreprenørene. 

– Ja, dette er en ordentlig gladsak! Vi 
ba om 60, men har fått 50. Det hjelper 
godt, og skal primært komme entrepre-
nørene til gode. Dette har vi jobbet med 
ganske lenge. Det er tydelig at regjerin-
gen ønsker at skogsentreprenørene skal 
komme seg gjennom koronakrisa på 
best mulig måte. All honnør til Olaug 
Bollestad for engasjementet, sier en 
storfornøyd Bjørn Lauritzen i MEF. 

Fagsjefen i MEF Skog var den første 
uken i mai med på en befaring på en 
drift på Nes i Romerike. Der var også 
landbruks- og matminister Olaug Bolle-
stad. Hun hadde med seg en gladnyhet 
om at departementet har lagt inn en 
tiltakspakke på 50 millioner kroner i 
nye midler i revidert nasjonalbudsjett. 
Pakken er i skrivende stund den forelø-
pig siste i rekken av krisepakker til ulike 
deler av næringslivet. 

– Jeg har lyttet til skog- og trenærin-
gen. Jeg er glad for å kunne legge fram 
denne tiltakspakken, som bidrag til å 
holde oppe hogstaktiviteten i skogbruket 
i denne krevende tiden. Jeg er imponert 
over de dyktige skogsentreprenørene jeg 
har møtt og den utrolig viktige jobben de 
gjør. Tiltakene vil også bidra til å holde 
hjulene i gang i den delen av skogin-
dustrien som bruker mest massevirke. 
Midlene skal bli satt i arbeid så snart 
Stortinget har fattet sitt budsjettvedtak 
for revidert nasjonalbudsjett, sier land-
bruks- og matminister Olaug Bollestad.

Midlene skal gå som tilskudd til 
skognæringen for å holde hjulene i 
gang for skogsentreprenørene, som i 
stor grad har opplevd bråstopp siden 
påske. Pakken kommer som følge av et 
forslag fra MEF i samarbeid med Norges 
Skogeierforbund og Norskog. 

STOLT: Landbruksminister Olaug Bollestad. Her sammen med skogsentreprenør Morten Hag-
bartsen, som driver tynning for Viken Skog på Romerike. (Foto: Landbruksdepartementet)
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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

Fikk pengestøtte fra 
kompensasjonsordningen

43 MEF-entreprenører med samlet 
halvert omsetning fikk nær seks 
millioner fra statens kompensasjons-
ordning den første måneden. Fikk fra 
6000 til over 600 000 i støtte. 

Kompensasjonsordningen fra staten skal gi støtte til dekning 
av faste, uunngåelige kostnader og omsetningsfall som følge 
av koronaepidemien. 43 maskinentreprenørbedrifter og MEF- 
medlemmer har søkt og fått tilskudd for mars. 

 ■ Bedrifter fra alle fylker, unntatt Oslo. 
 ■ 27 innen veibygging, grunnarbeid og riving
 ■ 5 innen brønnboring, fundamentering, VA og  

undervannsarbeid
 ■ 3 innen skog
 ■ 3 innen pukkverk og masseuttak
 ■ 2 anleggsgartnere
 ■ 1 innen transport
 ■ 1 innen elektro
 ■ 1 innen geologiske undersøkelser
Bedriftene har i søknadene rapportert om en samlet omsetning 

i mars 2020 på 73 millioner. Det er mer enn en halvering fra 
samme måned i fjor. Bedriftene har fått en samlet støtte på tett 
oppunder seks  millioner, i gjennomsnitt drøyt 137 000 kroner 
hver. Tildelte beløp varierer i størrelse. Det minste er på 6 000 
kroner til en sprengningsentreprenør i Viken, mens det største 
var på 623 000 kroner til en grunnarbeidsentreprenør i Agder. 

Tallene over gjelder mars. Søknad om støtte for april blir 
åpnet 15. mai. 

Med det samme kompensasjonsordningen ble kjent, opprettet 
MEF en egen innsatsgruppe for å bistå medlemmene i søknads-
prosessen. 

– Vi har hatt 15-20 henvendelser til gruppa og regionsjefene. 
For det meste med generelle spørsmål om ordningen og spørs-
mål knyttet til omsetningstap og faste uungåelige kostnader, 
sier Paul Olaf Baraas. 

Han er MEFs regionsjef Vest, og leder for innsatsgruppa. 

OPPDATERTE NYHETER

Følg med på vår nettutgave. Her er det daglig 
oppdaterte nyheter, både om situasjonen rundt 
koronaepidemien og andre nyheter. 
anleggsmaskinen.no

STØTTE: Paul Olaf Baraas, 
regionsjef og innsats-

gruppeleder i MEF. 

KORONAKRISEN

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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Kr 899 000*
Cat C2.4 Motor 
41,7 kW/ 56 hk 
Vekt 8,2 tonn
Gravedybde 4,1 m 
Skuffestørrelse 400 l
Bredde 2250 mm ved 
450 mm plater m/pads

KAMPANJE

Finn din lokale selger idag, på www.pon-cat.com/no | +47 21 08 41 00

inkl. Cat TRS8 rotortilt, hk-feste og 2 skuffer.
Valgfritt 600 mm/ 450 mm plater med pads

CAT® 307.5

NEXT
 GEN MINI EXCAVATORS

*Prisen er å forstå netto eksl mva og frakt. Med forbehold om feil og mangler i annonsen.

Våre Finn annonser:

Anlegg og transport helside trykt annonse 307.5 pris mars.indd   1Anlegg og transport helside trykt annonse 307.5 pris mars.indd   1 05.05.2020   10:26:1105.05.2020   10:26:11

Næringsministeren møtte både 
store og små i bygg og anlegg

I begynnelsen av mai møtte næringsminis-
ter Iselin Nybø (V) og statssekretær Ingelin 
Noresjø (Krf ) i Samferdselsdepartemen-
tet et utvalg representanter fra bygge- og 
anleggsnæringen. 

Møtet inngår i en serie innspillsmøter stats-
minister Erna Solberg har tatt initiativ til å ha 
med ulike bransjer og sektorer. Fra bygge- 
og anleggsnæringen stilte et bredt utvalg 
representanter fra ulike deler av næringen, 
og fra små bedrifter til store konsern. 

– Bygg- og anleggsnæringen bygger 
landet. Bokstavelig talt. Den er en stor 
sysselsetter, betyr mye for bosetting og er 
viktig for norsk økonomi. Her har vi satt 
sammen et bredt spekter av ulike bedrifter 
fra bygg- og anleggsnæringen. Hensikten er 
å høre hva som skal til for å få flere i jobb 
og positiv utvikling, sa Iselin Nybø på et 
videomøte med pressen etter møtet. 

Hun bemerket at denne næringen kanskje 
ikke er den som har det aller hardeste 
trykket mot seg til nå, selv om også denne 
sektoren helt klart også opplever store 
følger på bakgrunn av koronasituasjonen. 
Blant annet med permitteringsutfordringer. 

Samferdselsdepartementet følger nøye 
med utviklingen i boligmarkedet, i visshet 
om at et stort fall i etterspørselen her vil 
påvirke aktiviteten i samferdselssektoren. 

– Vi merker oss at det er store forvent-
ninger til samferdselssektoren, sa Ingelin 
Noresjø.

Bekymringer knyttet til et tilstrekkelig 
antall lærlingeplasser var det uromomentet 
de fleste deltakerne på møtet var enige om. 

– Ja, det var en av bekymringene som 
kom fra flest. Det er en kompetanse vi vet 
vi kommer til å trenge. Jeg er glad for at 
det er så stort fokus på lærlingene. Jeg vet 
Kunnskapsdepartementet har oppmerk-
somhet på det, sa Iselin Nybø. 

Berit Sivertsen var en av representan-
tene på møtet. Hun er daglig leder i entre-
prenørbedriften Alstad Maskin i Bodø, 
og sitter i MEFs hovedstyre. Hun sier seg 
veldig positiv til at regjeringen har invitert 
til dette møtet, og mener det er et tegn på 
at bransjen blir hørt. 

Sivertsen så hos både statsråd og statsse-
kretær en tydelig forståelse for at det haster 
med å få fram bransjens synspunkter. 

– Spesielt ettersom vi pr i dag ikke 
oppfattes som en næring som lider nå. Men 
vi ser en tydelig krise komme fra høsten av, 
sier Berit Sivertsen. 

Hun så seg på møtet mest som en repre-
sentant for de mindre bedriftene. Her foku-
serte hun på noen nøkkelpunkter som vil 
være viktig for å holde aktiviteten oppe. 

 ■ Få fortgang i prosjekter som allerede er 
planlagt og prosjektert. 

 ■ Ikke stoppe finansiering av allerede plan-
lagte prosjekter. Eksempelvis "ny by" og 
ny flyplass i Bodø. 

 ■ Viktig å bruke det lokale næringslivet. 
 ■ Forhindre at kommuner jobber i egen-

regi, gjennom oppfølging av kommu-
nene fra regjeringen. 

 ■ Øremerke midler til fylkesveier. 
 ■ VA etterslepet. Nå er tiden inn til å gjøre 

noe med det. 
 ■ Massedeponier må tilrettelegges av 

kommunene. 
 ■ Aktivitet og kontrakter må tilpasses små 

bedrifter. 
– Jeg er veldig spent på framtiden fra i 

høst, og de nærmeste årene. Det har løsnet 
litt på anbud nå. Men det er som vanlig på 
denne årstiden. Vi ser det er flere private 
som får hjelp nå. Større utbyggingsprosjek-
ter er satt på vent, sier Sivertsen. 

Hun registrerer en stor og voksende 
konkurranse om jobber i Nordland. 

– Vi er vant til å jobbe i turbulente tider. 
Men dette tror jeg vil vare lenge. Vi er 
avhengige av statlige bevilgninger og garan-
tiordninger – og ikke minst vilje – for å få 
i gang ubygging. Det gjelder både private 
og statlige boliger, infrastruktur og VA, sier 
Berit Sivertsen. 

Albert Kr. Hæhre stilte som en av flere 
representanter for større aktører. Også han 
sa seg bekymret på næringens vegne. 

– For det første må vi sørge for at bran-
sjen overlever på kort sikt. Vedtatte tiltaks-
pakker er relevante og fungerer for en del 
bedrifter. Gjerne mindre anleggsentre-
prenører. Bedrifter som arbeider lokalt 
og der ansatte dagpendler, sier Hæhre til 
Bygg.no.  

NÆRINGSMINISTER Iselin Nybø (V). SMÅ: Berit Sivertsen, Altstad Maskin AS og 
MEFs hovedstyre. 

KORONAKRISEN

Representanter fra bygge- og anleggsnæringen fikk 
møte både Næringsdepartementet og Samferdsels- 
departementet. – Gode innspill. Alt fra gamle  
kjepphester til veldig konkrete problemstillinger,  
sier næringsminster Iselin Nybø (V). 
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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

machine control

3D Maskinstyringssystem utviklet for 
tøffe skandinaviske forhold.

•  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.

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

Følg oss på 
facebook!

Ny prøve- 
stasjon for 
smittesikre 
fagprøver
Her skal opp mot 50 lærlinger avlegge 
fagprøve denne våren. OKAB har satt 
opp en ny "koronasikker" prøvestasjon 
til fagprøver i fagene anleggsmaskin-
fører og vei og anlegg. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

KONGSBERG: – Vi har satt opp et 
smittesikkert system i samarbeid med 
Stamina Helse. Her er det en brakke til 
hver kandidat, for at man skal kunne 
jobbe atskilt. Maskinene er på plass, og 
blir desinfisert mellom hver bruker. Alt 
er klart, her er det bare å møte opp. Dette 
er enkelt for alle firmaer med lærlinger 
som skal opp til fagprøven i vår. 

Det sier opplæringskonsulent Bjørn 
Roger Lunde i OKAB Buskerud, Vest-
fold og Telemark. De har gjort klart en 
prøvestasjon for fagprøver i anleggs-
maskinførerfaget og vei- og anleggs-
faget. Prøvestasjonen er satt opp i et 
grustak ved Kongsberg, og utstyrt 
med maskiner og utstyr som trengs 
til fagprøver i de to fagene. 

OKAB venter en pågang på totalt 40-50 kandidater i de to fagene. 
Alle fra den delen av Viken fylke som tidligere var Buskerud. 

DÅRLIG TID
– Det er prøver som normalt skulle vært gjennomført ute i bedrift 
og på prosjekt? 

– Ja. Det er mest ønskelig at prøver blir tatt i bedriftene. Ofte er 
det dårlig tid på prosjekter, og da er det ekstra krevende å planlegge 
fagprøve inni det. Nå har vi situasjonen med koronaepidemien 
som en ekstra tidsutfordring. Lærlingene skal ha tatt fagprøven 
før de er ferdige med læretida. De fleste begynte i slutten av juni. 
Da skal de helst være ferdig til det også. Denne stasjonen er for 
å få fortgang i det, sier Lunde.

Fra slutten av april ble det avviklet fire AMF-prøver pr uke, pluss 
prøver i vei- og anleggsfaget kommer i tillegg. Prøvestasjonen 
driftes av OKAB, og er et tilbud der tilknyttede lærebedrifter kan 
sende sine lærlinger til å avlegge fagprøve i stedet for å organisere 
fagprøven i en hverdag som for mange er ekstra presset nå. 

– For mange er det mer utfordrende å organisere fagprøver ute 
på ordinære anlegg nå. Pga situasjonen og restriksjoner. Anleggene 
skal rulle og gå. Ofte har man mer enn nok med å planlegge og 
sikre at arbeidsplassen er trygg. Så får man fagprøve på toppen av 
det som ekstra utfordring, sier regionsjef Jørn Carsten Evensen 
i MEF region sørøst. 

Han mener det er svært positivt med tiltakene som er gjort på 
stasjonen i Kongsberg, der det er godt lagt til rette for avvikling 
av fagprøve. 

– Det ville vært veldig uheldig om fagprøver hadde blitt utsatt 
nå. Både for lærling og bedrift. Her kan de gjennomføres på en 
så trygg og sikker måte som mulig, sier Evensen. 

LEIEMASKINER
Til prøvestasjonen leide OKAB inn fire maskiner fra Volvo. En 
15 tonns korthekk graver, en 18 tonns konvensjonell graver, en 
hjullaster og en dumper. Kandidatene skal prøves i så mangt: 
Graving av grøfter i henhold til grøfteforskriften. 

Lokalisering av kabler og annen infrastruktur. Legging av rør og 
montering av kummer. Nivellering, fundamentering og komprime-
ring. HMS og risikovurdering av arbeidet. Planering og oppbygging 
av vei, samt lasting og kjøring med dumper.  

– Oppgavene er det prøvenemndene som setter opp. Vi gjør 
kun tilrettelegging av prøvestasjonen. Vi har et godt samarbeid 
med fylket og prøvenemdene, sier opplæringskonsulent Benny 
Engelstad i OKAB. 

Prøvestasjonen er ikke satt opp utelukkende som et koronatiltak. 
Den har vært under planlegging lenge. 

– Ja, et års tid. Vi har vært klar over at mange kandidater skal opp 
til prøven i vår, og vi ville ha en prøvestasjon for å være sikre på at 
alle får avlagt prøve før læretida går ut. I tilfelle folk skal videre på 
skole, i militæret eller andre ting. Vi vil unngå at fagprøven blir en 
forsinkelse i systemet. Vanligvis avlegges fagprøver i bedriftene. 
Ved å rigge til denne prøvestasjonen har vi mulighet til å ta enda 
flere, og unngå forsinkelser. Det har blitt spesielt aktuelt nå med 
korona, sier Engelstad. 

TILTAK MOT KORONA
Flere tiltak på selve prøvestasjonen, samt informasjonstiltak og 
egenerklæringsskjema for å sikre at ingen kommer dit med Covid 
19 i kroppen. Alle anbefalinger fra Folkehelseinstituttet er lagt 
til grunn, og risikoen er minimert. Smittevernstiltakene er satt 
opp og organisert i samarbeid mellom OKAB og Stamina Helse 
Kongsberg. 

– Vår rolle har vært å gjøre en risikovurdering og se på tiltak 
for å redusere risikoen i gjennomføring. Vi har også utarbeidet 
egenerklæringsskjema og et infoskriv som sendes ut på forhånd 
til kandidater, bedrifter og prøvenemnd. 

Det sier seniorrådgiver Anita Vatnebryn i Stamina Helse Kongsberg. 
Stamina Helse mener prøvestasjonen også byr på et gunstig 

kostnads- og nytteforhold. 
– Betydelig mer kostnadseffektivt enn om tiltak skulle vært 

gjort ute i bedrifter. Både med tanke på skifte av maskiner i løpet 
av dagen, og påvirkning på driften på anlegget der man jobber. 
Mange ledere i bedrifter er usikre på hvordan det skal gjøres. Å 
legge fagprøvene til en trygg arena som dette har en god kostnads- 
og nytte effekt, sier Vatnebryn. 

Sted: Kongsberg

OKAB VBTs prøvestasjon i Kongsberg. F.v. regionsjef Jørn C. Evensen i MEF, Bjørn Roger 
Lunde, Benny Engelstad og Tom Sørensen fra OKAB samt Anita Vatnebryn og Arvid Røed 
fra Stamina Helse. Behøring avstand fra hverandre, i henhold til FHI. (Foto: Jørn Søderholm) UTSTYR: Maskiner og nødvendig utstyr er på plass. 
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ARBEIDSBRAKKER OG TILHENGERE

www.wiks.no salg@wiks.no       tel. 950 71 777 

WIKS 4211E 
Spise/toalettvogn for 
8 personer + 
verktøyrom og 
innredningspakke

Totalvekt: 1300kg
Lengde: 4200
Bredde: 2300 

SPISE-/TOALETTVOGNER

MANNSKAPSVOGNER BOLIGVOGNER

HMS/SIKKERHETSVOGNER TILHENGERE

WIKS 5613E 
Spise- og toalettvogn 
for 12 personer med 
forbrenningstoalett og 
verktøyrom

Totalvekt: 2000kg
Lengde: 5600
Bredde: 2300

WIKS 5624
Mannskapsvogn for 6 
personer 

Totalvekt:  2000kg
Lengde: 5600 
Bredde: 2300

WIKS 7344
Boligvogn for 4 
personer

Totalvekt: 2700kg
Lengde: 7300
Bredde: 2550

WIKS 4231
Sikkerhetsvogn for 

6 personer

Totalvekt: 1300kg
Legde: 4200
Bredde: 2300

JUMBO 
LIGHT 
35.5
3500kg

SPECTRUM
C27.30
3500kg

CARGO 
D27.3
2700kg

VEA 
18.40
1800kg

Faktum er at vann i det ubundne bærelaget er en 
uhensiktsmessig cocktail, som minsker asfaltdekkets 
levetid.

Finnes det løsninger som holder?

Vi vet at en løsning på problemet i noen tilfeller krever 
at de underliggende ubundne bærelagene skiftes ut. 
Men i mange situasjoner er det mulig å gi asfaltdekket 
egenskaper som kan ta hensyn til noen av 
klimautfordringene.

Vi vet at asfalten i seg selv har eminente 
trykkegenskaper, men at trekkstyrken er ytterst 
begrenset.Her presenterer vi noen sikre løsninger til en 
langt bedre vedlikeholdsøkonomi av våre asfaltveier.

Bruken av HaTelit® armeringsnett i asfalt representerer 
en effektiv metode til å forebygge revner i veidekket. 
Praktisk erfaring viser at HaTelit® armeringsnett 
reduserer vedlikeholdsintervallet med 3-4 ganger, 
uavhengig av klima.

HaTelit® armeringsnett har to hovedfunksjoner for 
asfaltdekke:

• gir økt bruddstyrkeskaper

• en forhøyd horisontal bruddstyrke gjennom

• trykkspredning, hvor risikoen for revner minimeres

HaTelit® armeringsnett brukes primært i asfaltbaserte 
dekker på veier og flystriper. Nettet tar opp de 
horisontale spenningene, og forhindrer at revner spres 
fra det gamle dekket til det nye. Renoveringsoppgaver 
utføres som regel ved utlegging av armeringsnett over 
hele flaten. Som minimum armeres 500 mm på hver 
side av eksisterende revner.

Testede resultater

Effekten av HaTelit® demonstreres gjennom tester, hvor 
bruddstyrken på armerte og uarmerte asfaltdekker ble 
testet. Resultater viser:

• at det armerte dekket tåler 50% høyere belastning 
enn det uarmerte dekket

• 65% større bruddeformasjon

På de uarmerte dekkene oppstod det en stor og bred 
revne, mens på de armerte dekkene i stedet oppstod 
små, fine revnemønstre. Bruk av HaTelit® 
asfaltarmeringsnett forebygger spor i områder med tett 
trafikk. Dekke armert med HaTelit® har en høyere 
bæreevnekapasitet.

HaTelit® asfaltarmering - produktbeskrivelse

HaTelit® er et fleksibelt syntetisk armeringsnett med en 
non-woven duk, som forenkler utleggingen. Produktet 
består av et armeringsnett i høy kvalitet av polyester, og 
en ekstremt lett non-woven duk. Både armeringsnettet 
og non-woven duken har et bitumenbasert 
overflatebelegg. Non-woven duken 
sikrer kontinuitet mellom de ulike 
lagene.

Valget av polyester i armeringsnettet 
baseres på materialets høye 
kompleksitet og de mekaniske 
egenskapene, som fungerer unikt 
sammen med asfaltens elastisitet. 
Videre har polyester optimale 
egenskaper under dynamiske 
belastninger.

Bitumen utgjør opptil 60% av 
asfaltdekket og sikrer god vedheftning 
mellom de enkelte asfaltlagene. Kun når 
optimal vedheftning er oppnådd, er det 
mulig for en armering å oppta og fordele 
spenninger, slik at det oppnås en 
markant forlengelse av dekkets levetid.

Vinterperioden er ofte tøff for våre asfaltveier, samtidig som belastningen 
fortsetter med å stige med tyngre og tettere trafikk. Dette resulterer i 
huller og revner i asfaltdekket, noe som tillater at vann kan trenge ned i 
bærelaget. Dette øker vedlikeholdsintensiteten, og veiene får lov å forbli i 
en dårlig forfatning på grunn av manglende ressurser til fare for trafikanter 
og materiell.

ANNONSE

Les mer på ahlsell.no/asfaltering

Asfaltarmering 
- reelle løsninger på sprekker og 
krakkeleringer i asfaltdekket

”Vi vet at asfalten i 
seg selv har eminente 
trykkegenskaper, men 
at trekkstyrken er 
ytterst begrenset. Her 
presenterer vi noen 
sikre løsninger til en 
langt bedre 
vedlikeholdsøkonomi 
av våre asfaltveier.”

Henning Sørensen, 
Segmentsjef for VA Geopro i 

Ahlsell Norge
 Tlf: 911 84 118

Nylagt asfalt 

-lukten av vår!

DET DU TRENGER TIL 

ASFALTSESONGEN

- Sjekk vårt utvalg!

ASFALTERING #1

Forsidefoto: Knut Opeide

Se vår 
brosjyre på 
Ahlsell.no

Sjekk vårt 
webinar om 
asfaltarmering!

ahlsell.no/asfaltarmering

Redaksjonell annonse Asfaltarmering.indd   1Redaksjonell annonse Asfaltarmering.indd   1 30.04.2020   10:46:4030.04.2020   10:46:40
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Anleggskurs i  
"digitalt klasserom"
MEF-skolen har på kort varsel tatt i bruk digitale klasserom for gjenomføring 
av kurs for folk i anleggsbransjen. Først ut var forberedende kurs for fagbrev i 
Sandefjord og Stavanger. Vegard Gunnestad Bredesen (23) var på jobb mandag. 
Lørdag var han på kurs i sin egen stue.
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

SANDEFJORD: – Jeg synes det fungerte 
ganske fint! Vi hadde muligheten til hjelpe 
hverandre med diverse problemer. Ikke bare 
i faget, men også datateknisk. Hvis én slet 
med noe, så hadde en av de andre svaret. 
Det ga også instruktørene mer tid til å bruke 
på faget i stedet for teknikken.

Det sier Vegard Gunnestad Bredesen 
(23).

EKSAMEN FOR FAGBREV
Nå i vår har han vært på kurs. Han deltar på 
MEF-skolens forberedende eksamenskurs, 
med sikte på å ta fagbrev som privatist.

Kurset går over 56 timer, fordelt på fire 
samlinger. Vanligvis foregår disse samlin-
gene med fysisk oppmøte i et klasserom. 
Det går ikke nå for tiden. MEF-skolen har 
på korteste varsel tatt i bruk en løsning for 
opplæring i virtuelle kurs. Eller et digitalt 
klasserom, om du vil. Vegard og 17 andre 
var på "samling" i Sandefjord, men trengte 
ikke reise lengre enn til PC-en hjemme i 
sin egen stue. 

Etter planen skal eksamen avlegges i 
slutten av mai i år, og fagprøven neste år.

PÅ JOBB MED KABELGRAVING
På hverdagene er han på jobb for arbeidsgi-
ver Kaare Mortensen AS, der han har arbei-
det siden sist oktober. Da dette ble skrevet 
var han på en kabelgravejobb i Sandefjord. 
Nå for tiden som altmuligmann, i både grøft 
og maskin.

– Så blir jeg forhåpentlig "fastmontert" i 
en maskin når den vanskelige situasjonen 
med koronaepidemien er over, sier han.

Lørdag benket han og de andre delta-
kerne seg foran PC-er på hjemmekontor, 
til ny "samling" i det digitale klasserommet.

MEF-skolen er godt fornøyd med erfa-
ringene fra den første gjennomføringen i 
det digitale klasserommet. 

– Vi er gledelig overrasket over hvor bra 
det gikk, til å være første gang. Deltakerne 
stiller på kurs, hjemme på hver sin pc. Ingen 
er utsatt for smitte noen steder. Dette var 
veldig interessant å prøve.

DIGITALE KLASSEROM
Det sier Marianne Nordli i MEFs avdeling 
for strategi og kompetanse. Hun arbeider 
til daglig i MEF-skolen, og er koordinator 
for forberedende kurs for fagbrev i anleggs-
fagene.

Som følge av de omfattende tiltakene 
mot koronaepidemien har det blitt vanske-
lig å avvikle kurs med fysisk oppmøte på 
samlinger. I stedet har man tatt i bruk en 
ny modul for digitale klasserom, tilpasset 
den eksisterende tekniske infrastrukturen 
MEF-skolen har fra før.

– Med to forelesere kan den ene konsen-
trere seg om å formidle innholdet i presenta-
sjonen til deltakerne, mens den andre svarer 
på eventuelle spørsmål på chatten. Dette 
fungerte godt. Det er samspill i klasserom-
met på en ny måte, sier Marianne Nordli. 

PÅ JOBB: Vegard Gunnestad Bredesen. Her på jobb for 
Kaare Mortensen AS mandag etter kurset. (Foto: Eget) 

DIGITALT: På korteste varsel har MEF-skolen 
"flyttet" anleggskurs inn i digitale klasserom. 
(Skjermdump fra webkurs) 

Sted: Sndefjord
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Totalentreprenør for prosjektet, Hæhre 
Entreprenør, var imidlertid snarrådige. 
Sammen med Stamina Helse gjennomførte 
Hæhre en Risiko- og Sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse) samt nødvendige smitte-
vernstiltak som gjorde at driften likevel 
kunne fortsette så knirkefritt som mulig. 
Det skriver Stamina Helse i en artikkel på 
sine nettsider.

PÅLEGG FRA KOMMUNELEGEN
Det er til enhver tid rundt 200 mann som 

arbeider på dette veiprosjektet, som inngår 
i Nye Veiers utbyggingsområde E39 Kris-
tiansand-Sandnes. De går i hovedsak på 
skift, 14 dager på og 14 dager av. Det var 
da et nytt skift skulle inn på anlegget etter 
at koronapandemien hadde nådd Norge at 
det oppsto det utfordringer.

– Kommunelegen påla oss å gjennom-
føre en omfattende ROS-analyse. Vi måtte 
identifisere og implementere grundigere 
smittevernstiltak enn vi allerede hadde for 
å få lov til å gjennomføre skiftbyttet, uttaler 

HMS-sjef i Hæhre Entreprenør, Irene Sveva, 
i artikkelen på Stamina Helses nettsider.

– Vi var helt avhengige av å få analysen 
og tiltakene godkjent. Hadde vi ikke fått 
gjennomført skiftbyttet ville prosjektet raskt 
stanset opp. Vi hadde ikke lov til å la det 
eksisterende skiftet gå utover den oppsatte 
14-dagersperioden, sier Sveva.

SMART ENTREPRENØR
For å få gjennomført en god ROS-ana-
lyse så raskt som mulig ble det satt opp 
et videomøte mellom ledelsen i Hæhre 
og bedriftslege i Stamina Helse, Kristian 
Vetlesen.

– Hæhre var smarte og tok raskt kontakt 
så vi sammen fikk gjennomført en god 
risikovurdering og satt inn nødvendige tiltak. 
Dermed unngikk de at de måtte stoppe hele 
anleggsprosjektet, uttaler Vetlesen. 

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

Smitteverntiltak 
sørget for fortsatt drift 
på milliardprosjekt
Nye Veiers prosjekt E39 Mandal øst-Mandal by sto i 
fare for å måtte stanse, som følge av myndighetenes 
strenge smittevernsrestriksjoner i forbindelse med 
koronasituasjonen.
Tekst: Runar F. Daler – rd@mef.no

AKTUELT
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Sikkerhetstillelser  
i byggekontrakter 
Norsk Standard gir klare anbefalinger til gjensidig sikkerhetsstillelse og  
entreprenørgaranti. Det skjer svært sjeldent i praksis.  
Tekst: Ulf Michaelsen – anleggsmaskinen@mef.no

For syv år siden, ble garantiforsikring 
etablert som et nytt forsikringstilbud for 
medlemmer i MEF. I løpet av denne tiden 
er det stilt bortimot tusen garantier fra If, 
noe som representer 7 milliarder kroner i 
kontraktssum.

Krav om entreprenørgarantier er nedfelt 
i Norsk Standard. Dette er ikke en lov, men 
en anbefaling fra de store organisasjonene 
i næringslivet, blant annet Statsbygg, EBA, 
Forsvarsbygg, KS, Statens vegvesen, OBOS, 
MEF samt flere.

I standarden står det at dette er anbefa-
linger som organisasjonene er enig om og at 
disse bestemmelsene skal gjelde ved større 
bygg- og anleggsarbeider. Videre at det er 
en forutsetning at standarden anvendes 
uten andre endringer eller avvik enn de 
standarden selv åpner for, bortsett fra dem 
som er nødvendige på grunn av spesielle 
forhold ved det enkelte prosjekt.

NORSK STANDARD GIR KLARE  
ANBEFALINGER VED UTFØRELSES- 
ENTREPRISER (NS8405): 

 ■ 15 prosent sikkerhetsstillelse av bygg-
herre

 ■ 10 prosent garanti i utførelsestiden for 
entreprenør

 ■ Etterfulgt av tre prosent reklamasjons-
garanti i tre år. 

ANBEFALINGER VED TOTAL- 
ENTREPRISER:

 ■ 17,5 prosent sikkerhetsstillelse av hove-
dentreprenør

 ■ 10 prosent garanti i utførelsestiden for 
total underentreprenør

 ■ Etterfulgt av tre prosent reklamasjons-
garanti i tre år. 

SJELDEN GJENSIDIG 
Bakgrunnen for at både byggherre eller 
hovedentreprenør skal stille sikkerhet, er 
at det skal være en gjensidighet i sikker-

hetsstillelse. Svært sjelden ser vi at dette 
skjer. Oftest er det kun entreprenør som 
blir avkrevd sikkerhetsstillelse.

Et godt råd er å lese anbudsdokumentene 
nøye. Kontrakter krever sikkerhetsstillelse 
med en kostnad som må innregnes i tilbud.

 
AVVIK FRA STANDARD
Avvik fra standarden må også tas hensyn til. 
If har erfart at anbudsdokumentene stilte 
krav om et fast beløp i sikkerhetsstillelse før 
de visste hva tilbudssummen skulle bli, samt 
at det er stilt krav om andre type garantier 
enn det standarden anbefaler. 

I enkelte tilfeller etterspør entreprenører 
garantistillelse i avslutningen av et prosjekt 

som følge av at byggherre ikke vil betale 
sluttbeløp, før garanti er på plass. Da kan 
det være problematisk å få stilt garanti. 

FORSIKRING: Ulf Michaelsen, If forsikring

SIKKERHET: Krav om entreprenørgarantier er nedfelt i Norsk Standard. Personer eller prosjekt på 
bilde er ikke omtalt i saken. (Arkivfoto: Jørn Søderholm) 

JUSS



SIDE 23ANLEGGSMASKINEN | NR.04 | MAI 2020

MASKIN

For noen år siden gikk diskusjonene friskt 
i anleggsbransjen. Fra og med 2015 ble nye 
borerigger levert med vern på borestrengen, 
være seg i form av fysisk bur eller ulike former 
for elektronisk vern som stopper rotasjonen 
dersom folk kommer nær borestrengen. 

Diskusjonene dreide seg om borerig-
ger fra før 2015, og om det var påkrevet 
med ettermontering av vern på disse eldre 
riggene eller ikke. 

TO FORSKJELLIGE FORSKRIFTER
Leverandørbransjen og boreriggeiere mente 
kravet om vern kun gjaldt rigger produsert 
fra og med 2015, og henviste her til Maskin- 
forskriften. 

Arbeidstilsynet tilbakeviste det: Alle 
borerigger skal ha vern mot bevegelige 
deler. Uansett alder, så lenge det er praktisk 
mulig. Her henviste Arbeidstilsynet til en 
helt annen forskrift, nemlig Forskrift om 
utførelse av arbeid. 

Representanter for leverandørene, arbeids-
takere og arbeidsgiverne satte i gang med en 
prosess for å finne ut av det. Etter mye om og 
men ble også Arbeidstilsynet med i prosessen. 
Høsten 2018 ble det fra denne arbeidsgrup-
pen publisert en veileder de alle var enige 
om. I den står det en hel del. Viktigst i denne 
sammenhengen er det at veilederen slår fast 
at bur eller annet vern ikke nødvendigvis 
må finnes på alle rigger. Den gode, gamle 
nødstoppsnora kan være tilstrekkelig. 

Da skal et par betingelser samtidig være 
oppfylt: 

 ■ Skriftlig dokumentert at ettermontering 
av vern ikke er praktisk mulig på den 
aktuelle riggen. 

 ■ Skriftlige og opplærte ekstra sikkerhets-
rutiner for operatører av den aktuelle 
rigge. 

PÅLEGG
Parallelt med den prosessen har flere eiere 
av borerigger fått pålegg av Arbeidstilsynet 
om ettermontering av vern på borerigger 
eldre enn fra 2015. En av disse sakene er 
nå i vinter avgjort ved at Direktoratet for 
Arbeidstilsynet har avgjort en klagesak fra 
eieren av boreriggen. 

Her blir Arbeidstilsynets pålegg opprett-
holdt, der eieren av en brønnborerigg påleg-
ges å ettermontere vern. 

Saken startet med at Arbeidstilsynet i 
en region gjennomførte et tilsyn i april 
2018. Tilsynet ble gjennomført etter en 
arbeidsulykke hvor en av virksomhetens 
arbeidstakere fikk alvorlige klemskader 
ved håndtering av rør i forbindelse med 
brønnboring. Det ble under tilsynet i tillegg 

avdekket at boreriggen – en Qmatec 407 
TS – ikke hadde vern mot bevegelige deler. 

Det manglende vernet var ikke årsak til 
arbeidsulykken. Arbeidstilsynet regionalt 
fattet i september 2018 et vedtak med 
pålegg om ettermontering av vern mot 
bevegelige deler på boreriggen. 

Direktoratet henviser i sin avgjørelse 
til veilederen, der det blant annet heter at 
«Fastmontert bur, radiovern eller infrarød 
sensor er å betrakte som best egnet vern på 
borerigger produsert før 2015.». 

NØDSTOPPSNOR
Det bemerkes at nødstoppsnor ikke er å 
betrakte som vern, da det ikke beskytter 
mot å komme i kontakt med bevegelige 
deler. Nødstoppsnorer skal kun benyttes 
i de tilfeller det ikke er praktisk mulig å 
ettermontere vern som hindrer adgang til 
faresonen.

Direktoratet viser til at det er opp til 
arbeidsgiver å vurdere hvilken type vern 
som skal etableres. Produsenten av riggen 
i klagesaken har opplyst til Arbeidstilsynet 
at det er mulig å bygge om til elektronisk 
sikkerhetsbur. I så fall må hele radio- og 
kontrollsystemet byttes ut og dette vil ha 
en kostnad på ca. 350 000 kroner. 

Til tross for at etablering av et slikt vern 
innebærer en nokså stor kostnad, er direk-
toratet av den oppfatning at fordelene man 
oppnår ved å etablere vern oppveier for 
kostnaden.

– I veilederen framgår det at nødstopp-
snor er akseptert som alternativ til fysisk 
eller elektronisk vern, hvis det i tillegg er 
iverksatt ekstra sikkerhetstiltak. Hvorfor 
anser Arbeidstilsynet at betingelsene i 
veilederen ikke er oppfylt i dette tilfellet?

PRAKTISK MULIG
– Veilederen uttaler at nødstoppsnor kun 
skal benyttes dersom det ikke er praktisk 
mulig å ettermontere vern. Nødstoppsnor 
er ikke å betrakte som vern, da det ikke 
beskytter mot å komme i kontakt med 
bevegelige deler. I de tilfellene der det 
ikke er praktisk mulig å ettermontere vern 
som hindrer adgang til faresonen, og man 
benytter nødstoppsnorer, skal det i tillegg 
iverksettes tiltak som hindrer personer å 
komme i kontakt med roterende deler. For 
eksempel ved å utarbeide egne rutiner for 
bruk av denne type rigg, sier Tore Jeppe 
Sørhaug. Han er seksjonsleder i Avdeling 
for arbeidsmiljøfag og regelverk i Arbeids-
tilsynet.

 I denne saken hadde produsenten 
opplyst til Arbeidstilsynet det er mulig å 
etablere vern mot bevegelige deler i form 
av et elektronisk sikkerhetsbur. Problemet 
er bare at det koster mye penger. 

– Dette vil ha en kostnad på ca 350 000 
kroner. For noen rigger kan konsekvensene 
være at det ikke er lønnsomt å forbedre 
sikkerheten. Riggene må i så fall tas ut av 
bruk. Dette er det opp til virksomheten å 
avgjøre, sier Sørhaug. 

 Hovedregelen er at bur, radiovern eller 
infrarød sensor er best egnet som vern på 
borerigger produsert før 2015. Det skal 
vurderes før nødstoppsnorer.

I TRÅD MED PRAKSIS
 – Innebærer vedtaket i denne saken en 
innskjerping av Arbeidstilsynets holdning 
og praksis ift vern på borerigg?

– Nei. Det er tvert imot i tråd med 
Arbeidstilsynets holdning og praksis når 
det gjelder vern på borerigg. Borerigger 

KRITISERER: – Vi henviser fortsatt til veilederen. Den var også Arbeidstilsynet med på å vedta, 
sier Frode Andersen i MEF.

ANSVAR: – Det er opp til 
arbeidsgiver å vurdere valg 
av fast bur eller elektronisk 

vern, sier Direktoratet for 
Arbeidstilsynet. Rigg, foretak 
eller person på bildet er ikke 

omtalt i saken.

Arbeidstilsynet  
skjerper krav om  
vern på borerigger
Alle mobile borerigger skal ha vern mot bevegelige deler. "Bare" nødstopp-
snor er ikke akseptabelt. Det framgår av et nytt vedtak i Direktoratet for 
Arbeidstilsynet. Selv om om det står veilederen Arbeidstilsynet selv var 
med på å lage. At ettermontering koster mye penger spiller ingen rolle. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no
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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

NYHET! 
   Nyeste litium-ion batteriteknologi – 390Ah

   Tipplast 1450 kg – 18 km/t kjørefart – 3 gir

   Inntil 8 timers driftstid og mulighet for  
hurtiglader

   Utslippsfri og stillegående

   Svært lave driftskostnader

Kontakt oss på tlf. 62 33 06 60 / hymax.no

 

I  

DUT
CH

QUALTYBRAND

G2200E
Elektrisk

kan være livsfarlige. Det er viktig at de 
er installert med rett type vern, og at de 
brukes slik de skal. Nødstoppsnor skal kun 
benyttes dersom det ikke er praktisk mulig 
å ettermontere vern som hindrer adgang 
til faresonen. Klageavgjørelsen er ikke en 
innskjerping, den tydeliggjør plikten til å 
installere vern, sier han. 

 Arbeidstilsynet har ikke egne kontroll-
punkt som kontrollerer vern mot bevege-
lige deler på borerigg. Derfor har etaten 
har ikke mulighet til å ta ut eksakte tall for 
hvor ofte den kontrollerer dette og hvor 
mange pålegg som er gitt. De tallene man 
kan hente ut ikke er begrenset til borerigger, 
men omfatter også ting som verneskjer-
mer og spaltekniver på sager samt verne-
systemer på andre typer maskiner. Arbeids-
tilsynet kan dermed ikke tallfeste dette uten 
at det må gjøres manuelle gjennomganger 
av alle aktuelle tilsynssaker.

 Sørhaug bekrefter imidlertid at Arbeids-
tilsynet har gitt – og fortsetter å gi – pålegg 
ved manglende vern mot bevegelige deler 
når etaten kontrollerer borerigger.

 – Hva mener Arbeidstilsynet er gode 
eksempler på ettermontering av vern på 
eksisterende borerigger?

 – Vi vet at det er installert vern slik som 
bur, radiovern og sensorer på eldre bore-
rigger. Vi har også fått tilbakemelding om 
at eldre rigger er tatt ut av bruk og skrotet, 
sier han. 

ALLE MOBILE BORERIGGER
Arbeidstilsynet understreker budskapet 
ytterligere med en pressemelding nå i vår. 
Her framgår det at etaten i en prinsipiell 
avgjørelse har besluttet at mobile borerigger 

skal utstyres med vern mot alle bevegelige 
og roterende deler som utgjør en risiko for 
skade på liv og helse ved berøring. 

Avgjørelsen gjelder mobile borerigger 
brukt over jord, til fjellboring og brønn-
boring. 

– Borerigger kan være livsfarlige. Det er 
derfor viktig at de er installert med rett type 
vern, og at de brukes slik de skal. For eksem-
pel skal nødstoppsnor kun benyttes dersom 
det ikke er praktisk mulig å ettermontere 
vern som hindrer adgang til faresonen, sier 
Tore Jeppe Sørhaug i pressemeldingen. 

 Den prinsipielle avgjørelsen det henvises 
til er fra 2017, og tydeliggjør plikten til å 
installere vern. 

– En fatal ulykke tidligere i år aktualise-
rer behovet for at Arbeidstilsynet gjentar 
kravene som gjelder både for gamle og nye 
borerigger. Ulykken skjedde i forbindelse 
med bruk av mobil borerigg til fjellsikring, 
og en arbeidstaker mistet livet, skriver 
Arbeidstilsynet i pressemeldingen. 

Borerigger produsert fra 2015 skal, fra 
produsentens side, være utstyrt med vern 
for å hindre berøring av bevegelige og rote-
rende deler som utgjør en risiko for skade 
på liv og helse ved berøring. 

BUR ELLER SENSORER
Vern for å hindre berøring av roterende 
borstang kan være fast, bevegelig med 
forrigling eller bestående av sensorer. 

Dette kravet, basert på den prinsipielle 
avgjørelsen fra 2017, gjelder også for mobile 
borerigger produsert før 2015 når de blir 
utstyrt med bevegelig vern med forrigling 
eller vern basert på sensorer.

VERN: Arbeidstilsynet gjentar og presiserer 
kravet: Alle mobile borerigger skal ha vern 
mot bevegelige deler. Rigg, foretak eller  
person på bildet er ikke omtalt i saken.  
(Alle foto: Jørn Søderholm) 

dieseltank.no/peiling

Med  slipper  
du å tenke på tanken din.

Den passer vi på.
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Eieren av boreriggen i klagesaken ønsker 
ikke å stå frem eller uttale seg i saken. 

Frode Andersen i MEF mener Arbeids-
tilsynet ser bort fra sentrale punkter i veile-
deren tilsynet selv var med på å utarbeide. 

– Arbeidet med veilederen viste tydelig at 
det var en utfordringer med ettermontering 
av vern på enkelte riggtyper, på grunn av 
riggenes konstruksjon og virkemåte. Det 
ble tidlig en diskusjon om en borerigg ble 
endret eller ikke med bygging av vern. Fra 
bransjens side la vi spesielt vekt på selve 
bruken av utstyret kunne bli endret, sier 
Andersen. 

UENIGHET OM GODKJENNING
En maskins bruksanvisning skal vise 
hvordan maskiner skal brukes på en sikker 
måte. Denne blir gitt av produsenten eller 
leverandøren av maskinen. I etterkant har 
arbeidstilsynet uttalt at montering av vern 
ikke endrer bruken av riggen, og dermed 
godkjenningen av den. Den tolkningen er 
det ifølge Andersen betydelig uenighet om 
i bransjen. 

Frode Andersen understreker at sikker-
heten ved bruk av maskiner er det aller 
viktigste for MEF og medlemmene. 

– Sikkerheten på rigger produsert 
før 2015 skal ikke reduseres. Men MEF 
forholder seg til veilederen som partene i 
arbeidslivet og Arbeidstilsynet utarbeidet 
sammen. Den mener vi Arbeidstilsynet nå 
ser bort fra. Rigger fra før 2015 får pålegg 
om ettermontering av vern, men det er få 
eller ingen konkrete krav knyttet til hvordan 
disse vernene skal utformes, sier han. 

MEF stiller et stort spørsmålstegn ved 
at gjeldende regler i prinsippet gir enhver 
riggeier og arbeidsgiver anledning til å 
bygge vernet selv. Det kreves ingen spesi-
ell godkjenning eller tillatelse fra hverken 
myndighet eller leverandør. 

TILSVARENDE SIKKERHET
– Det ble diskutert under arbeidet. Det var 
i den sammenheng at partene sammen med 
Arbeidstilsynet kom frem til at riktig plas-
serte nødstoppsnorer kunne gi tilsvarende 
sikkerhet på enkelte riggtyper. 

– Veilederen sier at nødstoppsnor er 
tilstrekkelig – hvis det ikke er praktisk mulig 
med annet vern. Her sier Arbeidstilsynet at 
det ER praktisk mulig i den aktuelle saken. 
Det bare koster mye penger. Er den formu-
leringen i veilederen i praksis verdiløs med 
den tolkningen Arbeidstilsynet nå gjør? 

 – Ja. Dersom det knyttes kun opp mot 
økonomi er den dessverre det. Men menin-
gen med veilederen var å bedre sikkerheten 

på de riggene som er i drift i dag, sier Frode 
Andersen. 

Han bekrefter at flere medlemsbedrifter 
har valgt å fase ut rigger fra før 2015 fra sin 
produksjon. Men maskinene er ikke tatt ut 
av det norske markedet, som Arbeidstilsy-
net hevder. 

VEILEDEREN GJELDER FORTSATT
– Hvordan bør eiere av borerigger uten vern 
nå forholde seg?

– Det er et vanskelig spørsmål å svare på 
etter de siste hendelser. I våre svar til våre 
medlemmer har vi henvist til veilederen og 
bedt dem gjøre de vurderingene som den 
viser til. Vi har også henvist riggeiere til 
leverandører av vern. Andre har bygget vern 
selv. Noen har fått lukket saker ved å etter-
montere ekstra nødstoppsnorer, plassert i 
henhold til veilederen og i kombinasjon 
med andre dokumenterte tiltak. Direktora-
tet for Arbeidstilsynet har nå gjort et vedtak 
i forhold til denne klagen. Vil vi fortsette å 
vise til veilederen. Dersom arbeidstilsynet 

mener at veilederen er feil bør de kalle inn 
partene for videre arbeid med dette, sier 
Frode Andersen i MEF. 

VERN MOT  
BEVEGELIGE DELER. 

 ■ Fysisk fast bur, bur som kan 
åpnes eller elektronisk sensor-
basert løsning som sikrer mot 
berøring. 

 ■ For borerigger med åpningsbart 
bur (forrigling) eller sensorer 
skal boreriggen kunne opereres 
i "begrenset modus". 

 ■ Det betyr at når vernet er åpent 
eller sensorer koblet fra, skal det 
kun være mulig å kjøre rotasjon 
og mating med betjeningsinnret-
ninger som krever permanent 
betjening.

AVGJORT: Direktoratet 
har gitt Arbeidstil-
synet medhold i en 
klage. Nødstoppsnor 
er ikke tilstrekkelig, 
hvis "ordentlig" vern 
er praktisk mulig. Hva 
det koster spiller ingen 
rolle. Rigg, foretak eller 
person på bildet er 
ikke omtalt i saken.

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

ØKT PRODUKTIVITET
KOMPROMISSLØS 
NØYAKTIGHET

SANDVIK DT1132i

Den nye tunnelriggen med automatiske 
borefunksjoner og bomposisjonering. 
Utstyrt med en ny RD535 borhammer, nye 
Alpha360 borkroner og GT38 borstenger, 
gir dette Sandvik DT1132i mer borekraft 
for å redusere boretiden.

Sandvik Norge AS
Tlf 63 84 81 00
ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK
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agjerde.no

Norges største rekkverksentreprenør

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

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!

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

Vil øke gj enbruk av betong
Avfallsforskriften endres:  
Det blir enklere å gjenvinne betong- 
avfall fra bygg- og anleggvirksomhet.  
– Vi roper hurra! Her har Klima- og miljø- 
departementet endelig sluttbehandlet 
en forskrift som bransjen har etterspurt 
– og blitt lovet – i mange år, sier Sverre 
Huse-Fagerlie i Maskinentreprenørenes 
Forbund (MEF). 
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Ifølge Huse-Fagerlie, som er fagsjef 
for gjenvinning og avfallshåndte-
ring i MEF, produseres det ca. tre 
millioner tonn bygg- og anleggs-
avfall i Norge hvert år, og av dette 
er om lag en tredjedel betong og 
tunge masser. Norge har satt som 
mål å oppnå 70 prosent material-
gjenvinning av bygg- og anleggs-
avfallet. Da er det naturligvis svært 
uheldig at betongen må legges på 
deponi for forurensede masser. Nå 
kan det altså bli en slutt på dette.

STADIG MER BETONG PÅ DEPONI
– Regjeringen ønsker at mer avfall fra byggeaktiviteter skal mate-
rialgjenvinnes eller brukes på nytt. Siden 2015 har mengden tegl 
og betong som har blitt deponert, økt i volum. Denne utviklingen 
vil regjeringen snu. Derfor endrer vi nå avfallforskriften slik at mer 
tegl og betong kan benyttes en gang til, sier klima- og miljøminister 
Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

GAMMEL BETONG KAN BLI TIL NY
– Dette er noe vi i avfallsbransjen har jobbet for i mange år. Betong 
og tungmasser fra riving har i stadig større grad havnet på deponier 
på grunn av lav etterspørsel etter det, samt at en potensiell foru-
rensning i massene har vært en klar begrensende faktor. Betong 
står dessuten for en vesentlig andel av klimautslippene fra bygg- og 
anleggsbransjen, fordi det krever mye energi å produsere sementen 
som benyttes, sier MEFs Huse-Fagerlie. 

– Avfallsbetong vil etter endringen av forskriften i langt større 
grad kunne brukes til erstatning for pukk og andre jomfruelige 
masser. Vi håper at det på sikt også kan brukes som tilslag i ny 
betong, slik det gjøres blant annet i Tyskland, sier Huse-Fagerlie 
engasjert. Han sitter også i ledergruppen for NHP-nettverket 
(Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall), som arbeider 
med å øke kunnskapen om bedre utnyttelse av bygg- anleggsav-
fallet.

VEIER, STØYVOLLER OG PARKERINGSPLASSER
Det er særlig i veiprosjekter eller når en lager støyvoller og parke-
ringsplasser at tegl og betong kan komme til sin rett – en gang 
til, heter det videre i pressemeldingen fra Klima- og miljødepar-
tementet.

Det nye kapitlet i avfallsforskriften inneholder krav til øvre gren-
severdier for helse- og miljøfarlige stoffer i brukt betong og tegl 
som skal benyttes til nye formål. I tillegg stiller forskriften krav til 
å fjerne og destruere blant annet maling og fuger fra betongen som 
inneholder høye konsentrasjoner av PCB. Dette gjelder uavhengig 
av om betongen skal gjenvinnes eller deponeres. Slik vil forskriften 
sikre at større andel av miljøgiftene PCB går ut av kretsløpet.

TYDELIGERE REGELVERK
– Det nye regelverket vil være enklere å forholde seg til, samt 
fremme en miljømessig forsvarlig bruk av lett forurenset betong.  
Det er bra for byggherren, og bedre for miljøet, sier Sveinung 
Rotevatn.

Et tydeligere regelverk vil, ifølge pressemeldingen fra Klima- og 

miljødepartementet, være enklere for de ulike aktørene å bruke, sikre 
likere behandling, redusere behovet for behandling av enkeltsaker 
og fremme miljømessig forsvarlig bruk av lett forurenset betong.

GRENSEVERDIER IKKE TILPASSET BETONG
– Vi er glade for at vi nå får en forskrift på plass som gir klarere 
regler for hvordan betong skal behandles som restprodukt etter 
riving og rehabilitering. Frem til nå har Miljødirektoratets veile-
der fra 2013 vært det nærmeste vi har kommet et godt regelverk 
for denne svært vesentlige avfallstypen, fortsetter Huse-Fagerlie.

– Veilederen har satt grenseverdier for innhold av metaller og 
stoffer som er lik den for rene masser og jord. MEF har lenge ment 
at disse verdiene ikke er tilpasset betong og i mange tilfeller ikke 
er like relevante for denne avfallstypen. Betong binder stoffer på 
en helt annen måte enn jord, og dermed bør grenseverdiene for 
når betongen er forurenset ligge på et høyere nivå enn jord. Dette 
lyttet myndighetene etter hvert til og grenseverdiene for betong 
ble følgelig endret høsten 2019. Denne endringen medførte at en 
langt større andel av avfallsbetongen ble tilgjengelig for ombruk 
og gjenvinning, noe som nå gjenspeiler seg i forskriftsendringen. 

TRER I KRAFT 1. JULI
Byggteknisk forskrift er også endret, slik at betong- og teglavfall 
inngår i avgjørelsene om kartlegging av farlig avfall og miljøsa-
nering.

Begge forskriftendringene vil tre i kraft 1. juli 2020.
Miljødirektoratet vil utarbeide en veileder om det nye forskrift-

skapitlet, som vil publiseres på direktoratets nettsider. 

FORNØYD: Sverre Huse-Fagerlie,  
fagsjef avfall og gjenvinning  
i Maskinentreprenørenes  
Forbund (MEF).  
(Foto: Jørn Søderholm).

MER GJENVINNING: Nå blir det 
enklere å gjenvinne betongavfall 
fra bygg- og anleggsvirksomhet. 
(Foto: Runar F. Daler).

AKTUELT
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Tar fagbrevet på jobben
Tommy Helgås (27) og Erik Düsterdieck (22) har vært ansatt hos Frøseth AS i 
Verdal i et drøyt år. Nylig tegnet de kontrakt med arbeidsgiveren, fylkeskommunen 
og OKAB om å ta fagbrev mens de står i jobb – med full lønn.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Ordningen som de to nå benytter seg av 
– fagbrev på jobb – ble innført for snart 
to år siden. Hensikten er få flere ufaglærte 
til å opparbeide seg formell kompetanse. 
Tidligere var kravet for å melde seg opp 
til fagprøven at man enten måtte ha full-
ført læretiden som lærling på vanlig måte, 
eller ha minimum fem års heltidspraksis i 
faget og dermed melde seg opp som såkalt 
praksiskandidat. Den «nye» modellen går 
ut på at man kan søke om å inngå kontrakt 
om fagbrev på jobb allerede etter ett års 
heltidspraksis i faget. Kandidaten får opplæ-
ring og veiledning i praksisperioden, og 
varigheten vil avhenge av det enkelte fag 
og kandidatens realkompetanse.  

ENKLERE Å TA FAGBREV
– Vi vet at det i dag er mange som står 

som ufaglærte i yrker de både mestrer og 
trives i. Nå skal vi gjøre det enklere for dem 
å ta de fag- og svennebrevene de allerede 
nesten er kvalifisert for, uttalte daværende 
kunnskaps- og integreringsminister Jan 
Tore Sanner, da fagbrev på jobb-modellen 
ble offentliggjort i 2018. 

– Målet er selvsagt at flere voksne skal 
ta fagbrevet samtidig som de kan beholde 

lønnet arbeid og får opplæring i arbeidstiden. 
Men kravene til fagbrev er det samme for 
disse kandidatene som andre, forklarte han.

Til tross for at ordningen har vart i 
nærmere to år, måtte vi lete blant landets 
mange OKAB-kontorer for å finne kandi-
dater som tar fagbrev på jobb i anleggsfa-
gene. Kanskje er det ikke godt nok kjent i 
bransjen ennå?

AKTUELT

FØLGES OPP AV OKAB
Det var daglig leder for Opplæringskon-
toret for anleggs- og bergfagene (OKAB) 
Region Midt, Olav Asklund, som nylig 
tegnet opplæringskontraktene med Tommy 
Helgås og Erik Düsterdieck hos Frøseth AS.

– Hva er egentlig forskjellen på «fagbrev 
på jobb» og praksiskandidatordningen?

– Fagbrev på jobb er en kontraktsfes-
tet opplæringsordning, hvor kandidatene 
må ha fast ansettelse i en bedrift og ha 
minimum ett års praksis i faget. Prak-

ANLEGGET: Frøseth AS leverer «alt innen 
sand, grus pukk og asfalt», ifølge bedriftens 
nettsider. Tommy Helgås og Erik Düsterdieck 
tar fagbrev i hvert sitt fag, henholdsvis 
fjell- og bergverksfaget og asfaltfaget. 
(Foto: Frøseth AS).

SKAL TA FAGBREV: Tommy Helgås 
(stående) og Erik Düsterdieck har 
begge vært ansatt hos Frøseth AS 

i et drøyt år. Nå skal de ta fagbrev 
på jobb. (Foto: Frøseth AS).

«Dette er forresten den beste arbeids-
plassen jeg har hatt, med gode kollegaer, 
trivelig miljø og bra oppfølging. Jeg har 
det som plommen i egget her!» 

Tommy Helgås
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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
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siskandidat er ikke er en opplæringsord-
ning, men en rett til å melde seg til fagprøve 
på bakgrunn av dokumentasjon på fem års 
praksis i faget, forklarer Asklund. 

– En praksiskandidat er altså en privatist 
uten kontrakt og det gis heller ikke noe 
tilskudd til bedriften. En som går «fagbrev 
på jobb»-modellen har derimot en kontrakt 
med opplæringskontor og fylkeskommu-
nen. Han eller hun er dermed på linje 
med enhver annen lærling, bortsett fra 
kravet om fellesfag. De som tar fagbrev 
på jobb, må kun ta en tverrfaglig eksamen 
på Vg3-nivå i lærefaget. Det har altså blitt 
enklere å få fagbrev for dem som ikke har 
fullført videregående, sier han.

– SOM PLOMMEN I EGGET
De to kandidatene hos Frøseth, er meget 
godt fornøyd med ordningen. Tommy 
Helgås, som skal ta fagbrev på jobb i fjell- 
og bergverksfaget, begynte hos Verdal-be-
driften i februar 2019. 

– Jeg var nysgjerrig på å prøve anleggs-
bransjen, og jeg kjente flere som jobba her 
i firmaet fra før. Nå kjører jeg en splitter 
ny Volvo hjullaster L260. Det er helt topp, 
sier han fornøyd.

– Før jeg begynte her, hadde jeg kjørt 
hjullaster på et sagbruk i seks år, så jeg har 
jo en del erfaring. Det var i samtale med 
bedriften og OKAB at forslaget om fagbrev 
på jobb kom opp. Det hørtes lurt ut, og 
jeg er jo interessert i faget, fortsetter han. 

– Dette er forresten den beste arbeids-
plassen jeg har hatt, med gode kollegaer, 
trivelig miljø og bra oppfølging. Jeg har det 
som plommen i egget her, sier han.

SMART
Erik Düsterdieck har inngått kontrakt om 
fagbrev på jobb i asfaltfaget. Han er fra 
Göteborg og ble ansatt hos Frøseth AS 
i oktober 2018. Han har ingen tidligere 
erfaring fra anleggsbransjen, men i likhet 
med Tommy Helgås trives han meget godt 
i bedriften, og et fagbrev frister.

– Det er to andre her som nylig har tatt 
fagbrev i asfaltfaget, og jeg har jo tenkt 
at det ville være lurt av meg å gjøre det 
samme. Jeg tror ikke vi har en tilsvarende 
«fagbrev på jobb»-ordning i Sverige, og da 
jeg hørte fra Olav Asklund i OKAB at man 
kan tegne lærekontrakt etter kun ett års 
erfaring, virket det veldig smart, forteller 
han.

– Hittil har det fungert «jättebra». Jeg 
gjør jobben min som vanlig og så må jeg 
gå inn på OKABs nettsider og fylle ut et 

skjema om hva jeg har gjort og hva jeg har 
lært. Så blir jeg fulgt opp videre av bedrif-
ten og OKAB, sier han. Fagbrevet håper 
han å ta om ca. tre år.

VINN-VINN
Frøseth AS er vant til å ha lærlinger, men 
Tommy og Erik er deres første «fagbrev på 
jobb»-kandidater.

– Det var Olav Asklund i OKAB som 
gjorde oss oppmerksom på denne ordnin-
gen, og det virket som en meget god 
løsning, sier Anette Mikkelsen Brattaker, 
HMS-ansvarlig i bedriften.

– Tommy og Erik er to voksne arbeids-
takere som har vært her over ett år og som 
er oppriktig interessert i sine fag. At de 
etter hvert kan ta fagbrev er selvfølgelig 
positivt, sier hun.

Daglig leder Arild Frøseth er helt enig.
– Vi er jo opptatt av å ha flest mulig 

fagfolk i firmaet. Det er naturligvis en fordel 
for den enkelte å opparbeide seg formell 
kompetanse som et fagbrev, noe som også 

innebærer litt høyere lønn. Samtidig er det 
et kvalitetsstempel for bedriften. I offentlige 
anbud er fagbrev dessuten etterspurt. Det 
er en vinn-vinn-situasjon for alle parter, 
sier han. 

FØLGER OPP: Daglig leder for OKAB Region 
Midt, Olav Asklund, har tegnet opplæringskon-
traktene med Tommy Helgås og Erik Düster-
dieck, og han skal følge dem opp videre i veien 
mot fagbrevet. (Foto: Jørn Søderholm).
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til nærmeste bussholdeplass. På barnesko-
len tok vi minibuss hjemmefra til skolen, 
mens vi på ungdomsskolen måtte kjøre 
minibuss til bussholdeplassen og deretter 
ta bussen til skolen. Grenda der jeg bodde 
heter Grenskogen, og det var nok også litt 
av grunnen til at jeg ble kalt for «Skauen». 
Men mest var det fordi jeg var så interessert 
i, og opptatt av, skogen. Jeg var fast bestemt 
på å jobbe i skogen, forteller hun.

– Jeg husker jeg sa til læreren min på 
ungdomsskolen at jeg skulle kjøre hogst-
maskin når jeg ble stor.  Hun trodde jeg 
mente vedkløyver, men hun hadde uansett 
ikke noe særlig tro på at det kom til å bli noe 
av. Men jeg sto på mitt. Både storebroren 
min og en nabogutt begynte etter hvert på 
det vi kalte for «skauskolen»; Tinius Olsens 
skole, som i dag heter Kongsberg videre-
gående skole avdeling Saggrenda. De skrøt 
veldig av skolen og jeg bestemte meg for å 
begynne der jeg også. Jeg ville kjøre «skau-
maskin»! 

NORGES FØRSTE
Hun fulgte planen sin, gikk to år på 

Saggrenda og fikk etter hvert lærlingeplass 
hos Tveitan og Bang Tynningslag AS i Vest-

fold. Hun var da Norges første kvinnelige 
lærling i skogoperatørfaget.

– Da jeg begynte som lærling her nede 
var jeg bare 17 år, og hadde jo ikke fått 
førerkort ennå. Jeg bodde da i campingvogn 
i ukedagene og brukte moped for å komme 
meg på jobb i skogen fra campingvogna, 
forteller hun og ler.

– Det var ikke så lett å få lærlinge-
plass. Det er ikke så mange som tar inn 
lærlinger i dag, og for 17 år siden var det 
enda færre. Jeg var den første lærlingen 
Tveitan og Bang tok inn – og selvfølgelig 
også den første jenta. De var nok litt i tvil 
den gangen om de skulle ta inn ei jente. 
I ettertid har jeg hørt at de fikk en del 
kommentarer om at det ikke ville fungere 
og at det ikke kom til å vare. Så de var 
tøffe som turte å satse på meg, sier hun 
fornøyd, vel vitende om at hun motbe-
viste alle skeptikerne. For halvannet år 
siden byttet hun imidlertid arbeidsgiver, 
og hun kjører nå hogstmaskin for Hegdahl 
Skogsdrift. Bortsett fra det første året 
som lærling, hvor hun kjørte lassbærer, 
har hun stort sett kjørt hogstmaskin alle 
disse årene. Og hun har ingen planer om 
å slutte med det.

HOGSTMASKIN BEST
Hva er det egentlig som er så stas med å 
sitte i en skogsmaskin dag ut og dag inn 
år etter år?

– Jeg liker jo «skauen» veldig godt, da! 
Jeg trives godt med å være ute hele dagen 
og produsere tømmer. Jeg liker tanken på 
at den stokken jeg hogger her, skal mange 
andre ta del i og behandle; fra lassbærer og 
tømmerbil til sagbruk og trevarehandel, før 
den kanskje ender opp som et panelbord 
på et hus. Dette er starten på en prosess 
som er viktig for mange, og det er artig å 
tenke på! I tillegg er det moro med maski-
ner. Ryker det en slange så må den fikses, 
og det er interessant og gøy å gjøre det selv, 
sier hun engasjert.

– Jeg liker også godt å være aleine på 
jobb. Da kan jeg sitte med lydbok eller 
radio. Jeg koser meg ofte med å høre på 
krim og dagene går fort. Samtidig må man 
selvfølgelig passe ekstra godt på av og til, 
f.eks. hvis vi befinner oss i nærheten av 
bygninger. Selv om jeg også liker lassbæ-
rer, trives jeg aller best i hogstmaskinen. 
Man tar nok litt flere avgjørelser med 
hogstmaskin, det er mer datahåndtering 
og ikke minst er det er mer som kan gå 

Skogens dronning
Linn-Merete Vatnås Bråten (34) elsker å være ute i skogen og hun elsker maskiner. 
Hva passer vel da bedre enn å jobbe som skogsmaskinfører? For 17 år siden ble 
hun Norges første kvinnelige skogsoperatørlærling, og fremdeles er hun Norges 
eneste kvinnelige hogstmaskinfører på heltid.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

– Jeg bestemte meg tidlig for å gå denne 
veien. Jeg har alltid vært veldig interes-
sert i natur, friluftsliv og «skauen». På 
ungdomsskolen ble jeg til og med kalt for 
«Skauen», forteller en smilende Linn-Me-
rete til Anleggsmaskinen. Vi møter henne 
en strålende vårdag i skogen – hvor ellers? 
– like utenfor Larvik sentrum, der hun er 
på jobb for Hegdahl Skogsdrift AS.

Hun sitter i en Komatsu 931XC og feller 
trær (sluttavvirking) i et relativt bratt 

skogsparti. Det bratte henget er imid-
lertid ingen sak for den 23 tonn tunge 
skogsmaskinen – Komatsus nest største. 
Lekende lett tar hogstaggregatet tak i en 30 
meter høy gran, kutter den av, legger den 
vannrett i lufta før den kvistes og kappes 
opp i forskjellige lengder. Det er tydelig at 
Linn-Merete har gjort dette utallige ganger 
tidligere. Hele prosessen er gjort på under 
et halvt minutt. Det sitter i ryggmargen 
etter 17 år.

MINIBUSS TIL BUSSHOLDEPLASSEN 
Linn-Merete vokste opp på en gård i Sigdal 
i Buskerud, og ble raskt kjent med land-
bruksmaskiner. I tillegg drev faren hennes 
et bilverksted, og hun fikk være med å skru 
på både biler, motorsager og annet utstyr 
fra tidlig alder.

– Jeg bor har bodd i Lågendalen i Vestfold 
siden 2003, men er jo egentlig ei bonde-
jente fra Sigdal. Gården jeg vokste opp på 
lå ikke akkurat sentralt til; det var én mil 

PÅ HJEMMEBANE: Linn-Merete Vatnås 
Bråten trives aller best i skogen.   

TIL INSPIRASJON: Linn-Merete håper hun kan være en inspirasjon for andre jenter som har lyst til å jobbe i skogen. 
– For det ingenting i veien for at ikke jenter kan gjøre denne jobben like bra som gutta, slår hun fast.
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galt, som medfører mer skruing, som igjen 
er interessant. 

VEKKER OPPSIKT
– Hvordan er det å være en av ytterst få 
kvinner i dette yrket?

– Det er veldig bra! Vi driver dessuten 
på her ute for oss selv, og jeg tenker ærlig 
talt ikke noe særlig på at jeg er jente eller at 
det er noe spesielt med det. De siste årene 
har vi nok blitt litt mer synlige på sosiale 
medier. Jeg har selv starta Facebook-gruppa 
«Skaujentene», og man får god oversikt over 
de få jentene som er i bransjen, forteller 
hun.

– Samtidig blir jeg jo kjent igjen når jeg 
er på TESS og handler deler til maskinen, 
for eksempel. Og jeg merker at enkelte ikke 
klarer å skjule overraskelsen når de oppda-
ger at det er ei jente som sitter i maskinen. 
Men det er jo bare artig, og det er aldri noe 
vondt ment fra deres side. 

– Av og til må jeg ut og skru eller skifte 
deler, og rett som det er må jeg ut og felle 
trær manuelt med motorsag. Mannfolk 
har vel generelt mer tro på seg selv til slike 
oppgaver enn vi damer har, men vi får det 
til vi også. Jeg håper jeg kan være en inspi-
rasjon for andre jenter som har lyst til å gå 
denne veien. For det er ingenting i veien 
for at ikke jenter kan gjøre denne jobben 
like bra som gutta, slår hun fast.

BLEIESKIFT I HOGSTMASKINEN
Linn-Merete er også tobarnsmor. Sammen 
med mannen Espen, som er prosjektleder i 
Veidekke, har hun Åshild på ni år og Syver 
på sju. Barna har imidlertid aldri hindret 
henne fra å gjøre jobben sin.

– Jeg jobba fram til tre uker før termin 
med begge ungene. Da fikk jeg rett og slett 
ikke lov til å jobbe lenger. I trappa foran på 
maskinen ble det sveisa på et ekstra trinn 

nederst – «gravidtrinnet» – så jeg skulle 
komme meg inn og ut av maskinen når 
magen var på det største, ler hun. 

– Begge barna har nærmest blitt flaska 
opp ute i skogen, og de er godt vant med 
hogstmaskinen. Inne i hytta har jeg jeg både 
amma og pumpa og skifta bleier! Syver synes 
det veldig moro at jeg jobber i skogen, og han 
sier han skal kjøre lassbærer sammen med 
meg når han blir stor. Åshild er ikke like ivrig 
på selve maskinen lenger, men hun trives 
fremdeles i skogen – heldigvis.

ELGJAKT
Skogen er nemlig ikke bare jobb for 
Linn-Merete; det er også fritid, helger og 
ferier. Mesteparten av livet, med andre ord.

– Jeg er vel først og fremst kjempeglad i 
naturen og skogen – fra kongla til tømmer-
stokken. Lukta av skogen, av naturen. 
Bållukt. Jeg får liksom aldri nok av det, 
sier hun og ser litt drømmende ut i skogen. 

– Derfor drar jeg gjerne på teltturer i 
skogen i helgene. Senest forrige helg var 
jeg på telttur sammen med ungene mine og 
to nabounger. Vi hørte orrfuglen fra teltet, 
og vi fant et fallgevir etter elg. Barna syntes 
det var kjempemoro! For meg gir det stor 
mening å videreføre gleden over skogen og 
naturen til dem.

 BLEIEKSKIFT I HYTTA. Begge barna til 
Linn-Merete har nærmest blitt flaska opp ute 
i skogen. Inne i hogstmaskinen har hun både 

amma, pumpa og skifta bleier.

EFFEKTIVT: Det er fascinerende å se hvor lekende lett hogstaggregatet feller store trær, 
kvister dem og kapper dem opp. Linn-Merete er svært dreven etter 17 år, og jobben 
utføres raskt og effektivt.

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



SIDE 40 ANLEGGSMASKINEN | NR.04 | MAI 2020

AKTUELT

NORMANN OLSEN MASKIN AS HAR VÆRT  
IMPORTØR AV UTSTYR FRA PROBST SIDEN 1986

Hovedkontor: Ringeriksveien 155/157, Postboks 55, 1313 Vøyenenga, 
Tel: 67 17 84 00, E-post: nom@nom.no     www.nom.no

Avdelinger: Stavanger/Bergen  |  Trondheim/Nord-Norge

Optimaliser løft av stein!

– Jeg er også jeger og er med i et jaktlag. 
Én uke på høsten samt en del helger er jeg 
på elgjakt. Jegerprøven tok jeg da jeg gikk 
på «skauskolen». Jeg ble med på jakt fra jeg 
var rundt 17 og kjøpte egen børse da jeg 
20, forteller hun. 

KORONAPERMITTERT
Skogsentreprenørene har blitt hardt 
rammet av den pågående koronakrisen. 
I skrivende stund er en tredjedel av alle 
hogstlag i Sør-Norge tatt ut av drift, ifølge 
Bjørn Lauritzen i Maskinentreprenørenes 
Forbund (MEF). Linn-Merete er heller ikke 
upåvirket av dette.

– Det er så mye tømmer i markedet nå 
at skogeierlagene sliter med å få levert ut 
tømmeret. Når tømmerstokkene ikke blir 
henta, så kan vi heller ikke produsere. Dette 
var en utfordring allerede før koronakrisen, 
og situasjonen har på ingen måte blitt noe 
bedre nå. Siden påske har jeg vært delvis 
permittert, forteller hun.

– For min del passer det nesten litt 
bra akkurat nå, ettersom jeg har to barn 
hjemme som må ha hjemmeskole nå i disse 
koronatidene. Men jeg håper selvfølgelig 
at det ikke blir langvarig, og at vi snart 
kommer tilbake til normalen igjen, sier hun 
alvorlig. For livet er ikke helt komplett for 
Linn-Merete hvis hun ikke kan tilbringe 
hver dag i skogen. 

PERMITTERT: Skogsentreprenørene har blitt hardt rammet 
av den pågående koronakrisen. Siden påske har Linn-Merete 

vært delvis permittert. Hun håper selvfølgelig at det ikke blir 
langvarig, og at ting snart er tilbake til normalen igjen.

AKTUELT
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FÅR IKKE NOK: 
Linn-Merete er glad 
i skogen – fra kongla 
til tømmerstokken. 
Lukta av skogen, av 
naturen. Bållukt. – 
Jeg får liksom aldri 
nok av det, sier hun.
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Det skal være trygt

Å REDDE LIV
Ved naturkatastrofer føler alle for å bidra med 

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

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

• Garanti for forsikringsdekning når  
myndigheter rekvirerer utstyr

• Ingen egenandel ved skade

I samarbeid med:

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

if.no/mef

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.

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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STORE KREFTER I 
EN LETT VEKTER

SECOROC COP W4 SENKEBORHAMMER

Secoroc COP W4 senkeborhammer fra Epiroc får 
deg smartere til bunns. Med balansert slagenergi 
borer den med høy frekvens – opptil 2520 slag 
i minuttet ved 35 bar, for en effektiv, skånsom 
energiboring.

Få interne deler og spesialstål gir borhammeren 
lav vekt og et robust design med lang levetid. 
Eksterne slitedeler skiftes enkelt med Epirocs 
økonomisett og sikrer også varig ytelse. Det 
gir raske servicer, høy produktivitet og mindre  
dieselforbruk. I bunn og grunn – lave kostnader 
per boremeter.

Les mer og kontakt oss på abkqviller.no

67 97 40 30 - info@skprodukter.no

STORT UTVALG AV BORSTÅL OG 
DIESELTANKER

Enklere med kopi  
av vognkort

Vognkort skal alltid følge med kjøretøyet under kjøring. Også på 
registreringspliktige tilhengere. Det fremgår glassklart av vegtra-
fikkloven § 17 og forskrift om bruk av kjøretøy § 2-8. Vognkortet er 
innehaverens bevis på eierskap til kjøretøyet, og kreves i hovedsak 
medbrakt i original. 

Nå er det iverksatt en prøveordning som skal gjøre det enklere 
å ha med en vanlig kopi av vognkortet. 

ATTESTERT KOPI
I dag gjelder en ordning som tillater bruk av attesterte vognkort-
kopier for tilhengere og traller med tillatt totalvekt over 7,5 tonn, 
og der kjøretøyet har vognkort av gammel type. Det vil si vognkort 
med kun én del. 

– Statens vegvesen har fått tilbakemelding fra bransjeaktørene 
om at kravet til medbringelse av vognkort til tilhengere byr på en 
del problemer i praksis, sier etaten i et brev om pilotordningen. 

Vognkortet er normalt oppbevart i en egen beholder som er 
fastmontert på tilhengeren. Ofte blir dette dokumentet mistet 
eller skadet, som igjen medfører gebyr ved kontroll. 

Statens vegvesen har derfor besluttet å innføre en pilotordning 
for bruk av kopi av vognkort for norskregistrerte tilhengere i alle 
vektklasser. Ordningen vil kun omfatte kjøring i Norge, og vil 
bare gjelde tilhengere. 

VANLIG KOPI ER NOK
– Dersom kopi av vognkort medbringes, er det ikke nødvendig å 
medbringe originalt vognkort under kjøring. Det er ikke et krav at 
kopien skal attesteres på en trafikkstasjon, sier Statens vegvesen. 

Ordningen innebærer dermed en utvidende tolkning av vegtra-
fikkloven § 17 og bruksforskriften § 2-8, spesifikt for denne kjøre-
tøytypen. 

– Ved bruk av digitale løsninger er det nå mulig å gjøre oppslag for 
å kontrollere dataene i de kopierte vognkortene om kjøretøyet blir 
stanset i kontroll. Denne kontrollmuligheten er med på å minimere 
risikoen for misbruk. Kontrollørene kan gjøre oppslag for å se om 
den fremviste kopien er av riktig dokument, sier Statens vegvesen. 

Innføringen av pilotordningen innebærer at det ikke skal ilegges 
gebyr for manglende originalt vognkort for tilhengere som er 

omfattet av pilotordningen. En kopi av vognkort skal betraktes 
som sidestilt med originalt vognkort. 

– Det er et skritt i positiv retning. Vi i MEF er glad for at Statens 
vegvesen har tatt hensyn til innspill fra oss og andre aktører innen 
transport, sier fagsjef Espen Wicken i MEF. 

Han mener den endringen berører mange medlemsbedrifter 
i MEF, og vil gi en lettere hverdag for alle som trekker henger 
med lastebil. 

– Nå kan man ha kopi av vognkortet til den hengeren eller de 
hengerne man pleier å trekke. Til nå har man vært nødt til å ha 
med originalen. Det originale vognkortet kan fort være gjenglemt, 
rotet bort eller ødelagt. Man ble da ilagt gebyr for ikke å ha med 
seg originalt vognkort. Med den nye ordningen slipper man dette. 
Nå kan originalt vognkort oppbevares trygt, og en kopi oppbevares 
i aktuelle trekkvogner, sier Wicken. 

Pilotordningen trådte i kraft fra 15. mars 2020, og varer frem til 15. 
mars 2021. Deri ligger også en mulighet for ytterligere forlengelse. 

TILHENGER: Fra nå slipper du bot om du har 
med "bare" en kopi av vognkortet til tilhengeren. 
(Begge foto: Jørn Søderholm) 

ALLE: Ordningen gjelder  
tilhengere av alle størrelser. 

ANLEGGSMASKINEN | NR.04 | MAI 2020

Det er viktig å ha med vognkort til 
hengeren. Men det kan være litt styrete. 
Nå har Statens vegvesen iverksatt 
en prøveordning som skal gjøre det 
enklere å ha med kopi av vognkort,  
og oppbevare originalen trygt. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no
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Satser på to 
elektriske Cat 
Next Generation
Entreprenørfirmaet Søbstad AS har reservert to Cat Z-Line elektriske gravemas-
kiner. Er blant det første i landet som får levert helelektrisk Cat Next Generation. 
– Vi ønsker å være i forkant med miljøvennlig utstyr, sier Søbstad. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Sted: Trondheim

TRONDHEIM: – Vi vet at vår største 
oppdragsgiver Trondheim kommune plan-
legger flere nullutslippsprosjekter. Vi ønsker 
å skaffe erfaring med bruk av elektriske 
gravemaskiner. Fra før har vi en seks tonns 
hjullaster som vi har brukt på utbygging 
på Trondheim torg. Det sier Dag Søbstad 
i Søbstad AS.

Entreprenørfirmaet med base like sør for 
Trondheim la i vinter inn reservasjon på 
to helelektriske, batteridrevne Cat Z-Line 
gravemaskiner. Maskinene leveres til 
høsten, og blir blant de aller første som 
bygges på nye Cat Next Generation. Maski-
nene er beltegravere på henholdsvis åtte 
og 23 tonn. Nærmere bestemt en 307.5 
og en 320.

ALLROUND-MASKINER
 – Hvorfor akkurat disse størrelsene?

– Åtte tonns maskiner er en mye brukt 
størrelse. Vi utstyrer den med gummipads, 
slik at den også kan brukes på faste dekker. 
23 tonns er en allround maskin. Den er 
anvendelig til mye i byområder, og kan 
brukes til både grøft og masselasting, sier 
Leif Søbstad. 

 Beslutningen om å signere reservasjon 
bygger blant annet på Pon Equipments 
regnestykke som viser at merkostnaden 
på en batteridrevet maskin er på omkring 
en halv million kroner over en brukstid 
på syv år. Dette er beregninger basert på 
dagens priser på diesel og strøm. Tilskudd 
fra Enova bidrar til finansieringen.

FRAMPÅ: Leif Søbstad. 
(Foto: Søbstad AS)

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



SIDE 49SIDE 48 ANLEGGSMASKINEN | NR.04 | MAI 2020 ANLEGGSMASKINEN | NR.04 | MAI 2020

MASKIN

atlascopco.no

Den nye slampumpen WEDA S30N fra Atlas Copco 
håndterer krevende væskeblandinger med faste 
partikler opp til 50 mm. Bruksområdet er i hovedsak 
gruver, steinbrudd, rensestasjoner og processindustrien. 
Pumpen har utstyr som rotasjon- og fasekontroll, 
termisk sikring og fasevelger. Vekten er avgjørende og 
er begrenset til 25 kg!

Nyhet! 
WEDA S30N

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

Sandvik Konknuser QH332 DDHS

Kon: Sandvik CH430
Sikt 2deck med retur 1-2-3 fraksjoner 
Lettflyttet og kort riggtid

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.

 – Hvilke vurderinger gjør der på lønn-
somheten i det?

 – Vi mener at våre oppdragsgivere er 
villig til å betale mer for slike maskiner. 
Kan hende vil differansen vise seg mindre 
når vi får testet det ut. Alt av tomgangs-
kjøring forsvinner, for eksempel. Det gir 
mindre timer på timetelleren, og dermed 
bedre andrehåndsverdi. Vi er veldig 

spente å på å prøve dette i praksis, sier 
Leif Søbstad.

 Nå i vår er det ennå F-serie maskiner 
som står inne til ombygging fra diesel til 
batteri. Om ikke lenge står de nye Next 
Generation maskinene for tur.

 – Vi er langt framme i designet av de 
nye Next Generation Z-line. Så langt har 
vi mottatt et tyvetalls bestillinger. De første 

maskinene sendes til kunder til høsten, 
opplyser Jon Einar Holum. Han er avde-
lingsleder for produktutvikling i Pon 
Equipment, og sentral i konvertering av 
dieseldrevne maskiner til batteridrevne 
Z-line maskiner.

Foreløpig er det størrelsene 8, 10 og 25 
tonn som skal leveres med batteridrift. 

TOMT: Dieselmotoren erstattes av en el-motor 
og batteripakke.

OMBYGGING: Z-Line gravere bygges om av Pon Equipment 
på Berger utenfor Oslo.



SIDE 50 ANLEGGSMASKINEN | NR.04 | MAI 2020

AKTUELT AKTUELT

SIDE 51ANLEGGSMASKINEN | NR.04 | MAI 2020

God sesongstart 
– men anleggsgartnere 
frykter smell neste år

SANDEFJORD / BARKÅKER: – Vi er 
mest spente på de større boligprosjektene. 
Veibygging og offentlige prosjekter går sin 
gang. Men vi er veldig spente på den private 
utbyggingen av næring, kontorer og ikke 
minst boliger. 

Det sier Brede Sukke. Han er deleier og 
prosjektleder i Håkonsen & Sukke Land-
skapsentreprenør AS. 

Firmaet med base i Barkåker utenfor 
Tønsberg driver snøbrøyting om vinteren og 
anleggsgartnerarbeid vår, sommer og høst. 
Den siste vinteren har vært uvanlig mild og 
snøfattig på Østlandet. Brøyteutstyret har 
sett mer støv og rust enn snø. Til gjengjeld 
har det vært den rene drømmevinteren til 
å drive anleggsgartnerarbeid. 

TIDLIG OPPSTART
– Ja, det har vært tidlig oppstart. Normalt er 
vi ikke ordentlig i gang før etter påske. I år 
har vi drevet nyanlegg siden januar. Vi har 
vært heldig. Prosjekter vi har hatt pågående 

ville normalt stoppet til jul og startet opp 
igjen i april. Nå har vi kunnet kjøre gjennom 
hele vinteren uten store problemer. Dermed 
har vi kommet oss godt i forkant på produk-
sjonen, sier Roar Håkonsen. 

Han er deleier og daglig leder i selskapet. 
Håkonsen og Sukke eier 40 prosent hver, 
mens prosjektleder Tommy Lier eier 20 
prosent. Den gode starten på året satte sitt 
tydelige preg på regnskapet. 

– I første kvartal hadde vi en vekst på 30 
prosent sammenlignet med i fjor. Enda vi 
brøytet ganske mye i fjor. Det er naturlig, 
sett i sammenheng med at det blir mye 
volum på prosjekter. Det er mer timer, 
maskintimer og innkjøp av varer på prosjekt 
enn brøyting, sier Sukke. 

Så kom mars, og en tsunami av korona-
tiltak rullet inn over landet. 

– Det har vært spesielt. Vi har gjort det vi 
kunne av tiltak og rutiner for å holde drifta 
i gang. Drift har vært hovedfokus. Folk har 
hatt en veldig lav terskel for å holde seg 

hjemme hvis man føler seg litt snufsete eller 
syk. Det er viktig for å ta vare på de rundt 
oss i den situasjonen. Mange har måttet 
passe barn hjemme fordi barnehager og 
skoler har vært stengt. Derfor har vi også 
tilpassa arbeidstida, sånn at folk har kunnet 
jobbe til andre tider. Begynne seinere på 
dagen og jobber utover kvelden, for eksem-
pel. De fleste har hatt stor interesse av å 
kunne jobbe og det har vært stor vilje til 
fleksibilitet blant de ansatte, sier Håkonsen. 

NATURLIG SPREDNING
Anleggsgartneroppdrag foregår ofte med 
mindre lag på 2-4 medarbeidere, som 
jobber utendørs og med naturlig avstand 
mellom hverandre. 

– Med de tiltakene og rutinene vi har 
innført, så har vi klart å opprettholde full 
drift. Man er nøye med håndhygiene, spising, 
kjøring i bil og generelt holde avstand på 
jobb. Administrasjonen har jobbet på hjem-
mekontor. Det er viktig å legge til rette for 
at vi skal redusere smitte. De ansatte har 
tilpasset seg veldig bra, sier han. 

SPENT: F.v. Brede Sukke, Tommy Lier 
og Roar Håkonsen i Håkonsen & Sukke 
Landskapsentreprenør AS. 

FOKUSERT: Fredrik Askjem er 
assisterende prosjektleder,  

anleggsgartner og for anledningen 
jordfresfører. Her på prosjektet 

Kilen Brygge i Sandefjord.  
(Alle foto: Jørn Søderholm) 

Høysesongen står for døra. Sjelden har landets anleggs-
gartnere vært så spente som nå. Håkonsen & Sukke 
Landskapsentreprenør AS har gått fra drømmevinter 
til en travel vår, sommer og høst. Gleder seg over stor 
ordrereserve, men frykter smellen kan komme neste år. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Sted: Sandefjord
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Vi besøkte prosjektet Kilen Brygge i 
Sandefjord, et boligprosjekt som straks er 
fullført og innflyttet. Her har Håkonsen & 
Sukke Landskapsentreprenør AS oppdrag 
med utomhusarbeid. Vi var på besøk en 
dag med asfaltering, dagen før levering 
av bortimot 5000 planter. Det er en type 
oppdrag som er svært vanlig for selskapet 
– og for mange andre anleggsgartnere. Det 
er også en type oppdrag karene i Håkonsen 
& Sukke er bekymret for i kjølvannet av 
koronakrisen. 

Inneværende år er de ikke særlig bekym-
ret for. Der er allerede 60 prosent av 
omsetningen inne i avtalte jobber. Neste 
år, derimot...

– Veiprosjekter og offentlige oppdrag 
vil gå sin gang. Men vi er veldig spente på 
den private utbyggingen. Næring, kontor 
og bolig har vært et enormt pressområde 
her i Vestfold, i alle fall de siste ti årene. 
Sjelden har vi hatt så store boligprosjekter 
som i fjor. Da var det mange byggekraner 
som gikk. Nå blir det spennende å se om de 
store tingene stopper opp. Prosjekter som 
løper over flere år og i flere byggetrinn, sier 
Brede Sukke. 

INN PÅ SLUTTEN
Her er anleggsgartnerne i motsatt ende av 
tidslinja for prosjektene. Mens anleggsen-
treprenører er tidlig inne med graving og 
sprengning, kommer anleggsgartnerne inn 
helt på slutten. Det vil si at de er inne nå 
på prosjekter som startet for både ett og 
to år siden. 

Det betyr også at de utbyggingsprosjek-
tene som eventuelt ikke starter i år, det er 
jobber anleggsgartnerne skulle vært inne på 
før i 2021, 2022 eller 2023. Den forsinkelsen 

gjør at 2021 er minst like interessant som 
inneværende år, spesielt for anleggsgartnere 
som driver på større prosjekter. 

Koronatiden har ført med seg omfat-
tende brålæring i hjemmekontorets gleder, 
digitale løsninger og videokonferanser for 
mange ledere i anleggs- og entreprenørbe-
drifter. Men ikke minst også for kundene 
deres. Det har Håkonsen, Sukke, Lier og 
de andre fått merke. Folk hos kundene er 
tilgjengelig til andre tider nå. De begynner 
å jobbe tidligere på morgenen, og jobber 
ofte seinere på kveldene. 

– De har begynt å jobbe som oss, humrer 
Brede Sukke. 

Det har også ført med seg andre erkjen-
nelser, som kanskje kan komme til å prege 
arbeidslivet også etter koronakrisen. 

– Vi har begynt å skjønne hvor mye tid vi 
har kastet bort på møter og kjøring til og fra 
møter. Vi kan bruke Teams til et møte, så 
har vi plutselig spart tre timer på en tur til 
Oslo. Det er nyttig lærdom, sier han. 

– Kan alt tas på Teams? 
– Nei. Vanskelige og komplekse ting er 

ikke så lett å ta der. Prosjekteringsmøter, 
for eksempel. Å ha med arkitekt, konsulent, 
byggherre og andre på videomøte er ikke 
så lett. Da gjelder det å møtes over bordet. 
Men vanlige byggemøter, gjennomgang av 
tegninger og sånt kan fint tas på skjerm, 
sier Brede Sukke. 

AKTUELT

FULLT FOKUS: Brian Pedersen setter 
stein i Tønsberg. (Foto: Eget)

ETTERSPURT: Steinsetting er alltid etterspurt. Fuging av brostein på et  
prosjekt i Tønsberg. (Foto: Eget) 

FORNØYD: Anleggsleder Henrik Møyland (t.h.) og ass. Prosjektleder 
Fredrik Askjem i Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS. 

Gress Service 90 AS
Barlindveien 44, 3512 Hønefoss
Tlf. 32 11 43 90 • post@gs90.no 

Gressetablering  
med sprøytesåing

S P R Ø Y T E S Å I N G  •  U T S T Y R  T I L  G O L F B A N E R  O G  Ø V I N G S O M R Å D E R  •  F R Ø  •  G J Ø D S E L

KONTAKT  
OSS FOR 

PRIS TILBUD

BRUKSOMRÅDER:
 ➡ Vegskråninger og vegrabatter
 ➡ Flyplasser, tomter og fyllplasser
 ➡ Kraftutbygging og grustak
 ➡ Idrettsanlegg og andre vanskelig 
tilgjengelige områder

FORDELER:
 ➡ Rimelig metode, garanti
 ➡ Uavhengig av oppholdvær
 ➡ Lim hefter frø til overflaten
 ➡ Krever ikke matjord
 ➡ Ingen hjulspor

www.gs90.no

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.

Snakk Med Dumperspesialisten! 

Til jordforflyttning i områder som krever lavest mulig marktrykk. Mere trekkraft og enestående marktrykk. Alle dumpere i Norge leveres registert.

«Vi kan bruke Teams til et møte, så har 
vi plutselig spart tre timer på en tur til 
Oslo. Det er nyttig lærdom»

Brede Sukke
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Lang reise  
til Skjelnan
Herbjørn Nilssen (66) har lang erfaring med 
infrastruktur og grunnarbeid i boligfeltutbygging 
i Tromsø. Nå er han i gang med firmaets største 
kontrakt noen gang. Og den mest langvarige jobben. 
På Skjelnan ligger det hele 40 år mellom første 
planlegging og siste skuffetak. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

PROSJEKT: Boligområdet Skjelnan  
strekker seg opp fjellsiden til  
venstre i bildet.Herbjørn Nilssen  
Maskinentreprenør AS i gang  
med infrastruktur-arbeidet.  
(Alle foto: Jørn Søderholm) 
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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.euroteknikk.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

TROMSØ: – Vi hadde ikke regnet med at 
det skulle ta 24 år før vi var i gang. Men vi 
vet at eiendom er en sikker investering på 
sikt. Med tilflyttingen vi har til Tromsø vil 
etterspørselen alltid være der. Nå er det 
godt å være i gang, etter årevis med tenk-
ning og kilovis med mapper. Dette er veldig 
spennende å være med på. 

Det sier Herbjørn Nilssen. Han er en 
nestor i entreprenørbransjen i Tromsø og 
Nord-Norge, og i MEF

NNBA-SJEFEN
Både i hverdagsarbeid og ikke minst 
gjennom 24 år som "general" og en viktig 
drivkraft bak Nordnorsk Bygg- og Anleggs-
messe (NNBA) som arrangeres hvert tredje 
år i byen. 

Nå har vi møtt ham på brakka på Skjel-
nan, et prosjekt med utbygging av et større 
boligfelt som startet opp i fjor høst. Prosjek-
tet har vært en lang reise for Herbjørn 

Nilssen selv, og vil være det for firmaet 
hans i lange tider. 

– Vi legger til rette for 700 boenheter. 
Dette er første byggetrinn. Vi regner med 
en utbyggingstid på 10-15 år totalt. Kanskje 
går det 20 år før siste spadetak er tatt. Det 
er den største kontrakten vi noensinne har 
hatt, sier Herbjørn Nilssen. 

LANGVARIG
Og den mest langvarige, kan vi nok legge 
til. Maskinentreprenør Herbjørn Nilssen 
AS har vært med på mye boligutbygging 
i Tromsø gjennom årene. Mye av det 
sammen med Peab og andre, lokale byggen-
treprenører og utbyggere.

De største til nå har vært jobber på opptil 
30 mill over to-tre år år. Skjelnan er på 80 
millioner i første byggetrinn, og det er bare 
starten. Det er også den mest organisato-
risk omfattende. Herbjørn Nilssen selv har 
nemlig vært med på planleggingen av Skjel-

nan-utbyggingen helt fra reguleringsarbei-
det startet i 96. Det er snart 24 år siden. 

– Og dere skal holde på i opp mot 20 år 
til? Det er langtsiktig arbeid...? 

– Ja, det har tatt noe lenger tid enn 
vi håpet i utgangspunktet. Det har vært 
diverse forhold med kommunen. Det har 
kommet opp prosjekter som har skjøvet 
dette bakover i køen. Den store blokkbe-
byggelsen på Tomasjordneset, for eksempel. 
Og Strandkanten. De fikk prioritet foran 
dette av planleggerne i kommunen. Så 
kom OL-planene inn i bildet, og drøyde 
saksgangen enda mer. Politisk har det vært 
positivt hele tida. Men ting har tatt tid i 
planarbeidet. 

– Penger også, vel? 
– Åja. Vi har brukt nærmere 20 millioner 

på prosjektering og planarbeid i Skjelnan 
utbygging. Vi kjøpte grunn her for 55 milli-
oner ved oppstart i fjor sommer. 

Nå er det bygging av infrastruktur til 70 
millioner pluss. Vi er oppe i store summer, 
sier han. 

"Vi" er utbyggingsselskapet Skjelnan Bolig 
AS, som står for det meste av utbyggingen 
her. Der har Herbjørn Nilssen en betydelig 
eierandel, via det samme selskapet som eier 
maskinentreprenørvirksomheten som bærer 
hans eget navn. Organiseringen gjør at risiko 
og kapitalbehov i en stor og krevende utbyg-
ging kan fordeles på flere aktører. 

Ved siden av Maskinentreprenør 
Herbjørn Nilssen AS eier Nilssen halv-
parten av firmaet Troms Hus AS, som er 
aktøren med eierskap i Skjelnan-prosjektet. 
Troms Hus AS har tidligere bygget ut to 
andre store boligområder med omlag 500 
boenheter i Tromsø, helt siden 1994. 

JOBB TIL EGNE FIRMAER
– Det dukket opp som en ide mellom oss 
på infrastruktur, et konsulentselskap som 
prosjekterer og en trevare- og materialle-
verandør som en tredje aktør. Det var for 
å skaffe jobb til våre egne firmaer. Skjelnan 
kom på bordet ganske snart. Men vi hadde 
ikke regnet med at det skulle ta 23-24 år 
før vi var i gang, humrer Nilssen. 

Første byggetrinn på Skjelnan er altså 
i gang. Her har Maskinentreprenør 
Herbjørn Nilssen AS en entreprise for 
utbyggingsselskapet på 80 millioner på 
vei, vann, avløp og lekeplasser i første 
byggetrinn. Arbeid med tomter og felle-
sarealer kommer i tillegg. Akkurat dette 
første byggetrinnet var ute som en offentlig 
anskaffelse. Dette fordi kommunen eier 
nabotomta, og det gjøres en del arbeider 
for kommunen og i grensesnittet mellom 
Skjelnan og kommunens grunn. 

Maskinentreprenørforetaket har satt opp 
en seriøs brakkerigg for utbyggingen. Det 
er en provisorisk skole brukt av Tromsø 

FOLK: Herbjørn Nilssen (t.h.), her sammen med anleggsleder Pål Robertsen på Skjelnan-anlegget. 
MESSEGENERAL: Herbjørn Nilssen i en av sine favorittoller: Som organisator 
og messegeneral på Nordnorsk bygg- og anleggsmesse (NNBA). 

Sted: Tromsø

PROSJEKT

«Nå er det godt å være i gang, etter 
årevis med tenkning og kilovis med 
mapper. Dette er veldig spennende å 
være med på.»

Herbjørn Nilssen
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Krantjenester og spesialtransport
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kommune. Her er det innredet som et 
moderne kontorbygg, med store rom, 
tavler og tipp-topp forhold i to etasjer på 
300 kvadratmeter hver. God plass til de 25 
arbeiderne – pluss Herbjørn sjøl – som 
jobber her. Etterhvert skal selskapet som 
skal bygge husene leie seg inn i andre etasje 
på riggen. Ved siden av er en 30x12 meter 
Rubb-hall rigget opp som lager og verksted. 

Nilssen regner med at maskinentrepre-
nørvirksomheten vil bruke 70-80 prosent av 
sin 30 mann store kapasitet her på Skjelnan. 
I første omgang altså i to år, regnet fra 1. 
oktober i 2019. 

ERFAREN
Selv har Herbjørn Nilssen holdt på borti-
mot 44 år i bransjen. Han omtaler seg med 

stor overbevisning som en ung mann ennå. 
66-åringen har jo et helt år igjen til pensjo-
nistaldersgrensa. 

– Da har du kanskje planer om å holde på 
lenge nok til å se Skjelnan ferdig utbygget? 

– Nja, he he. Det spørs. Jeg har heldigvis 
en sønn som jobber i bedriften. Per Ola har 
vært med i 16 år nå. Sitter i styret i MEF 
Troms gjør han også, og har stor interesse 
av dette. 

– Det er du glad for, eller? 
– Ja, kjempeglad. Djevelsk glad, faktisk. 

Når man har holdt på å bakse alle disse 
årene, så er det godt å se at det bringes 
videre. Skjelnan er jo en ferdig jobb, selv 
om det kan komme til å svinge litt, sier han. 

– Nå har dere to års jobb her. Hva skjer 
etter det? 

– Neste fase skal ikke lyses ut. Det er 
det utbyggingsselskapet som har hånd om 
alene. Kun dette første trinnet har blitt 
utlyst på grunn av grensesnitt mot kommu-
nen, som dekker noe av kostnadene. Resten 
av utbyggingen skal Maskinentreprenør 
Herbjørn Nilssen AS ha. Det er forutsetning 
med eierskapet. Derfor er eierskapet viktig. 
Både for oss og for byggentreprenøren som 
skal føre opp boligene. 

NYTTIG EIERSKAP
– Eierskapet, er det nødvendig grep for å 
sikre aktivitet? 

– Nja. Vi har vært med på eierskap siden 
94, og ser matnytten i det. Det holder en 
sikker sysselssetting. Det gjør at vi kan ta 
oss av andre jobber på sommeren og bygge 
infrastruktur i eget felt på vinteren. Vi har 
aldri vært med på boligbygging. Kun infra-
struktur, der vi har solgt ferdige tomter til 
byggefirmaer. Nå er vi inne på utbyggingssi-
den. Det er mer spennende, men innebærer 
også en risiko i kaptital. 

Herbjørn er selv daglig leder og eier 100 
prosent av maskinentreprenørvirksomhe-

PLASS: Brakkeriggen var et midlertidig skolebygg i "forrige liv". Plasthallen bak er lager og verksted.

ten. Eller, for å være mer presis: Han eier 
100 prosent av investeringsselskapet, som 
igjen eier 100 prosent av maskinentrepre-
nøren. Enn så lenge. Han og sønnen Per 
Ola Nilssen har startet en prosess med 
generasjonsskifte. 

Herbjørn Nilssen startet sin virksomhet 
midt på 70-tallet. I 78-79 var han en av tre 
eiere i AS, og begynte med kabelgrøfter for 
Tromskraft og Televerket. 

– Det var ingen som drev profesjonelt 
med kabelgrøfter den gangen. Jeg dro til 
Vannøya vinteren 78-79, for å ta en indus-
tritomt. Der ble jeg i fire år. Da skilte vi lag. 
De andre ble i Tromsø og fortsatte det vi 
startet med. Jeg flyttet fra Vannøya til Ring-
vassøya. Der ble jeg 18-19 år, og der kom 
Per Ola til verden. Vi bodde der til 2000, 
mens virksomheten ble flyttet til Tromsø i 
94. Den gangen med 5-10 ansatte, og vi drev 
stort sett med infrastruktur. Litt brøyting 
på vinterne hadde vi også før. 

– Men ikke i dag..? 
– Nei, det er bare klager å få. Sjelden kake 

å få hos noen når man driver med brøyting, 
humrer Herbjørn Nilssen. GENERASJON: Herbjørn og sønnen Per Ola Nilssen har startet en prosess med generasjonsskifte.

«Eierskapet gjør at vi kan ta oss av 
andre jobber på sommeren og bygge 
infrastruktur i eget felt på vinteren. »

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BRANSJEOVERSIKTEN

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

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

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

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

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

Nordisk Dekk Import AS
4262 AVALDSNES
www.nidas.no

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

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

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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FORCIT.NO

FORCIT NORWAY AS
Dølasletta 
 TRANBY
Tlf. +    

Flere 
lager og bulk-stasjoner åpner i 

FORCIT VOKSER 
VIDERE I NORGE

ØSTLANDET
Sprengstoffl  ager
• Bruvoll, Nord-Odal
• Holmestrand

Bulkstasjoner
•  Bruvoll, 

Nord-Odal

NYTT! NYTT!

KOMMER!
KOMMER! KOMMER!

VESTLANDET
Sprengstoffl  ager
• Knapphus, Tysvær
• Åsane, Bergen
• Bremanger

Bulkstasjoner
• Jelsa, Suldal
• Åsane, Bergen
• Bremanger

MIDT-NORGE
Sprengstoffl  ager
• Stjørdal
• Brønnøysund

Bulkstasjoner
• Austvika 
• Stjørdal

NORD-NORGE
Sprengstoffl  ager
• Bodø
• Bjerkvik
• Alta

Bulkstasjoner
•  Lofoten

Petter Jensen
Daglig leder
Mob.   
petter.jensen@forcit.no

Vegard Olsen
Salgs- & markedssjef
Mob.   
vegard.olsen@forcit.no

Bjørnar Tyberg
Drift- og logistikksjef
Mob.   
bjornar.tyberg@forcit.no

Leif Ludviksen
Områdeansvarlig VEST
Mob.   
leif.ludviksen@forcit.no

Roger Langseth
Områdeansvarlig NORD
Mob.   
roger.langseth@forcit.no

Andreas Vikrem
Områdeansvarlig MIDT
Mob.   
andreas.vikrem@forcit.no

MEF HAR ORDET

STYRKE I  
FELLESSKAP 

I den sørlige delen av landet har våren nå endelig 
kommet for fullt. Den erstatter en vinter de færreste 
av oss vil lengte tilbake til. Det er nå over to måneder 
siden store deler av samfunnet og næringslivet ble 

stengt ned. I tiden som har fulgt har avstandsregler, 
videomøter og antibac blitt den nye normalen. Det at 
dagene nå blir lengre og lysere gir meg håp om at vi sakte 
kan begynne å vende tilbake til en hverdag som ligner 
den vi kjente før «korona» ble en del av vokabularet.
 
Det som begynte som en helsekrise har utviklet seg til 
å bli en alvorlig prøvelse for hele bedrifts-Norge. Jeg er 
imponert over alle de bedriftseierne som har tilpasset seg, 
funnet løsninger og klart å holde ansatte i jobb. Andre 
igjen opplevde dessverre at kundegrunnlaget forsvant 
over natten.
 
MEF som organisasjon har også blitt satt på prøve. 
Plutselig var grunnlaget for å gjennomføre kurs og 
arrangementer borte. Det resulterte i at MEF for 
første gang siden bankkrisen på 80-tallen ble nødt til 
å permittere.
 
I en krevende tid med nye arbeidsformer har 
administrasjonen de siste månedene håndtert et stort 
antall henvendelser fra medlemmer som har hatt behov 
for bistand. Det har blitt jobbet sent og tidlig for å 
finne politiske løsninger som kan lette situasjonen for 
medlemmene. I tillegg har det blitt utviklet nettkurs som 
har blitt godt mottatt hos medlemmene. Jeg vil rette 
en stor takk til administrasjonen og tillitsvalgte for den 
innsatsen de har lagt ned for organisasjonen vår.

 Arbeidet har gitt resultater. Flere steder har MEF bidratt 
til å finne tilpasninger i lokale karanteneregler som har 
gjort det mulig å opprettholde tilnærmet vanlig drift. 
Stortinget har i krisepakkene økt bevilgningene til 
infrastruktur med over én milliard kroner. Vi har fått 
framskyndet prosjekter. I tillegg har kommunene blitt 

tilført ekstra midler. Dette har vært en viktig sak for oss, 
da kommunene står for mye anleggsaktivitet over hele 
landet. Etter godt arbeid fra skogavdelingen vår er det 
nå også varslet en tiltakspakke for skogsentreprenørene 
på 50 millioner kroner.
 
Det er når det stormer at mange virkelig ser verdien 
av å være en del av et fellesskap og det å ha en solid 
organisasjon i ryggen. I en ellers vanskelig situasjon har 
det vært gledelig å se at medlemstallet har økt. Det er 
en tillitserklæring til MEF.
 
Jeg mener behovet for å stå samlet aldri har vært større 
enn nå. Krisen har kostet dyrt – både menneskelig og 
økonomisk. Det økonomiske handlingsrommet til den 
norske stat vil med all sannsynlighet bli trangere fremover. 
Prioriteringskampen blir tøffere. Da trenger vi en sterk 
organisasjon som kan kjempe for våre saker.
  
Samtidig har behovet for MEF-bedriftene sjelden vært 
større. Alle kan ikke jobbe i offentlig sektor. Vi trenger 
bedriftseiere som kan skape arbeidsplasser fra nord til 
sør. Dette er et budskap vi må sørge for at alle politikerne 
forstår.

Arnstein Repstad
Styreleder i MEF
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MEF-NYTT
MEF-nytt gir et innblikk 
i forbundets arbeid og 
aktiviteter ihele 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 95 84 50 50
martin.gronnslett@mef.no 

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

Følg oss på facebook og Instagram
Steinkjermekaniskeas

Vår og sommer er rett rundt hjøret 
behov for HARDOX produkt? 
Bestill nå på tlf 741 00 150

Steinkjer-mekaniske.no

RÅD OG SJEKKLISTE FOR 
BEDRIFTER ANG 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.

LANDSMØTET 
2020 ER UTSATT
Landsmøtet som skulle vært i Ålesund 
19. - 21. juni er utsatt inntil videre 
på grunn av korona-situasjonen. Hoved-
styret har besluttet å utsette MEFs lands-
møte 2020 inntil videre. Hovedstyret 
vil på august-møtet vurdere situasjonen 
på nytt.

DIGITALE KURS 
FOR MEF-SKOLEN
Nå er MEF-skolen godt i gang med å i
nvitere og arrangere ulike kurs på 
digitalt klasserom. Dette vil forhåpent-
ligvis føre til at flere over hele landet 
kan øke kompetansen, når man ikke er 
avhengig av å reise til et kurslokale. NB! 
Det er viktig å ha en pc med lyd, 
mikrofon og gjerne kamera når dere 
følger kurset.

Følg også instruksjoner på hvordan 
dere logger inn i mailen dere får i 
forkant av kurset

REGION ØST

NYTT MEDLEM
➜	 Krogh’s Veivedlikehold fra Alvdal i 
Hedmark. Vi ønsker velkommen og ser 
frem til samarbeidet.

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

GRATULERER STIAN BRENDEN 
MASKINSERVICE AS FRA DOVRE
Stian Brenden Maskinservice AS har vunnet konkurransen om å drifte 500 
kilometer riks- og europaveier fra Lillehammer i sør til fjellovergangene 
mot Trøndelag og Vestlandet i nord og vest. Kontrakten som er inngått med 
Statens vegvesen, omfatter drift og vedlikehold av E6 Vingrom-Hjerkinn, 
E136 Dombås-Bjorli og riksveg 15 Otta-Strynefjellet, som til sammen utgjør 
cirka 500 kilometer. Kontraktsperioden for de to førstnevnte strekningene 
er 2020-2025 mens riksvei 15 kommer inn fra 2021. Lykke til!

ÅRSMØTER I ØSTFOLD OG 
INNLANDET ER GJENNOMFØRT
MEF avd. Østfold gjennomførte sitt 
årsmøte den 24. april. Ny leder for 
avdelingen ble Erik Ødegård, daglig 
leder i Brødrene Ødegård Maskindrift 
AS, fra Fredrikstad. Årsmøtet takket av 
Jan Olav Lindhaugen for god innsats 
som leder av avdelingen i 5 år, og aktiv 
i styret siden 2005. Ny inn i styret som 
varamedlem, ble John Erling Grav fra 
Gravs Graveservice AS, i Spydeberg.
MEF i Innlandet gjennomførte sine 
årsmøter på Teams den 29. april. Kun 
styrelederne i Hedmark og Oppland, 
samt MEFs administrasjon (til sammen 
5 stk) satt på Rudshøgda. 

Frem til Landsmøtet vil de nåværende 
styremedlemmene i avdelingsstyrene 
sitte i interimsstyret i Innlandet. Etter 
Landsmøte 2020 (med forbehold om 
at sammenslåingen blir godkjent) 
valgte årsmøtet i Innlandet at leder 
blir Øystein Mathisen og nestleder 
blir Kjell-Iver Gjerdalen. Det var til 
sammen 24 deltakere på årsmøtene 

som valgte inn det nye styret for MEF 
avd. Innlandet. Det vil bli en markering 
av sammenslåingen etter at den er en 
realitet, hvor de tidligere styremedlem-
mene også vil bli takket av. Vi håper 
mange ønsker å delta der med oss når 
det blir fysisk mulig igjen.

Avtroppende leder Jan Olav Lindhaugen 
overrakte klubba til ny leder Erik Ødegård, 
daglig leder i Brødrene Ødegård Maskindrift 
AS, fra Fredrikstad.  

Årsmøte Innlandet på teams

REGION SØRVEST

TRE NYE  
MEDLEMMER I 
AGDER
Vi ønsker velkommen 
➜	 Anlegg og Naturstein  
 AS i Lillesand, 
➜	 LH Anlegg AS i Kvinesdal og 
➜	 Olsen Stein og Betong AS  
 i Mandal.
Vi ser fram til samarbeidet!

DIGITALE 
ÅRSMØTER
En ny digital tid for anleggs-
bransjen! Region Sørvest 
avholdt i år fire årsmøter 
på teams.Møtene ble stødig 
ledet av Nils Reime (OKAB Sør 
Rogaland), Øystein Møretrø 
(MEF Agder), Livar Skrettingland 
(MEF Sør Rogaland) og Andreas 
Høigilt (OKAB Agder).
Det er godt vi er gode til å 
tilpasse oss. Takk til alle 43 
bedriftene som deltok på de 
forskjellige årsmøtene!
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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

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 !

REGION MIDT

ÅRSMØTE REGION MIDT
Årsmøtet ble arrangert på Scandic Nidelven i Trondheim 6. – 8. mars. Det ble en 
trivelig helg med møter, hyggelige middager og god underholdning. 
Hovedstyrerepresentant Geir Arne Lodgaard og direktør Julie Brodtkorb holdt 
innlegg om MEFs arbeid det siste året. 
Deretter ble det Inspirasjonsforedrag ved Karin Fevaag Larsen og underholdning 
med komiker Nilsi.  Tusen takk til alle som deltok!

OKAB

NYE LÆREKONTRAKTER

Geilo Tomteservice 
AS har i signert 
lærekontrakt med 
Vetle B. Kjemperud i 
AMF-faget.

Sør-Norsk Boring har under-
tegnet sin andre lærekontrakt i 
brønn- og borefaget med Sindre 
Sjørholt. Til høyre på bildet, Tord 
Vaagen som er godt i gang med 
læretiden. 

Maskinentreprenør 
Brinchen & Mykland har 
undertegnet lære-
kontrakt med Martin 
Haugen i AMF-faget. 

MEF AVDELING SKOG

PEFC-STANDARDENE SKAL REVIDERES 
Styret i MEF avd. skog har behandlet 
saken om nominasjon av en person til 
PEFCs arbeidskomite som skal legge frem 
forslag til reviderte PEFC-standarder.
Styret i MEF Skog mener det er avgjø-
rende at arbeidskomiteen har med en 
representant fra det utøvende maskin-
skogbruket, siden dette er den domine-
rende driftsformen i Norge.
Styret i MEF Skog har derfor nomi-

nert skogsentreprenør Ivar K. Hoff til 
arbeidskomiteen.
Ivar K. Hoff har eget skogsentrepre-
nørfirma bestående av to lag. Han har 
også selv fagbrev som maskinfører. 
Han har over 30 års erfaring med å 
drive i skogen i Kongsvingerregionen.
Hoff var også med på den forrige revi- 
sjonen av PEFC-standardene og vil kunne 
gi nyttig kontinuitet i revisjonsarbeidet.

NYANSATTE I 
MEF OG OKAB

Andrea Holtekjølen  
er kommunikasjons- 
medarbeider på  
servicekontoret i Oslo.

Anders Reitan Roald 
er advokat med 
juridisk avdeling 
på servicekontoret 
i Oslo

Bjarte Røyseth er  
opplæringskonsulent  
i OKAB Sogn og  
Fjordane.

Egil Kvingedal er  
fagsjef i Region Vest. 

Espen Ånerud er  
opplæringskonsulent 
for OKAB Innlandet.

Solveig Nørstrud 
Wanvik er advokat-
fullmektig på service-
kontoret i Oslo.

OKAB-BVT gratulerer og ønsker lykke til!!
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CIRCLE K 
TAKKER FOR 
NY AVTALE 

MED MEF
Vi er ydmyke og klare for oppgaven


