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Hitachi ZX140W-6

Dette er min tredje Hitachi hjulmaskin!
Den går rolig – og det er merkbar
nedgang i dieselforbruk.

Digitalisering av dokumentasjon og
optimalisering av årlig kontroll

Olav Kjæstad, maskinfører
Skogen Entreprenør AS

www.ecosafe.no

Lønnsomhet

Sikkerhet

Kontakt fagsjef Michal André Mikkelsen
michal@eiva-safex.no, 928 06 131
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VI LANSERER NY KUNDEPORTAL

En ekstra trygghet

Lanseres i slutten av juni!

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

VIL DU VITE MER?

Geomatikk

Ring en av våre MEF-eksperter på 62 51 65 31

digitaliserer
din hverdag

if.no/miljøforsikring

I samarbeid med:

NY LANDINGSSIDE

70845_1 Inhouse
NONO
7xxxx_x
Inhouse

Den nye kundeportalen
vil gi deg skreddersydd
informasjon basert på
dine prefererte tjenester
innenfor ditt valgte
geografiske område.
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NYTT
KARTGRENSESNITT
Gjennom det nye
kartgrensesnittet vil du
ha oversikt over alle
dine eller firmaets
saker, og vil enkelt
kunne se hva som er
status på de ulike
sakene.
sa

NYTT DESIGN
Kundeportalen er nå i
samme drakt som
Ledningsportalen, og
gjennom det nye
designet vil du kunne
oppleve en enklere og
mer intuitiv navigering.

Følg oss i våre sosiale kanaler
Geomatikk AS
Geomatikk AS Nettside www.geomatikk.no
En god sommer ønskes alle våre kunder!
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Sett lys på elendigheten
«Én og en halv million». Det sa Lærdal kommune om arbeidsomfanget da de lyste ut en tre år lang
rammeavtale på senhøsten 2015. Tre år senere viste fasiten 18 millioner i entreprenørarbeid.
Det er tolv ganger så mye som utlyst verdi. Alt unntatt småtterier gikk til én av tre som fikk tilslag
på rammeavtale. Nå har kommunen fått et par ørefiker. Først i form et knusende tapsvedtak og en
bot på 1,6 millioner fra KOFA. Deretter i en ekstern revisjon. Jeg håper det dreier seg om «bare»
slurvete omgang med innkjøpsregler, ikke bevisst kameraderi.
Den saken viser to ting som er viktig også utenfor Lærdal:
1) Rammeavtaler med det offentlige kan, og skal ikke misbrukes til å direkteanskaffe
store leveranser. De skal utlyses.
2) Det lønner seg å ta kampen når man ser at det foregår ulovlige direkteinnkjøp. Sladring?
Nei, det er å avdekke ulovligheter som skader fri konkurranse. Sett lys på elendigheten,
til alles beste.
Apropos lys på elendigheten: Nylig sa Finansdepartementet i all offentlighet
at anleggsnæringen har klart seg fint gjennom koronakrisen. Det bygget på
en rapport fra Oslo Economics, som også ble sitert av andre. I undersøkelsen
hadde de spurt 19(?) aktører, hos de største entreprenørene. Ikke én bedrift fra
gruppen små- og mellomstore bedrifter ble spurt. Et dekkende helhetsbilde? Tror
ikke det, nei. Det slurvet har MEF gjort en god jobb med å sette lys på.
Vi er alle svært spent på hva høsten bringer. Men før det: God sommer!
Jørn Søderholm – jos@mef.no
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Great Place to Work!

Follobanen - Ski stasjon

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

45
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Abonnement: 10 utgaver pr år. Kun kr 550,-

Grunn - VMT - Utomhus - Infrastruktur - Konstruksjoner - Vedlikehold
for byggherrer i primær-markedsområde Viken Øst

Bestill hos kundeservice. Tlf 67 11 38 19, epost am@aboservice.no.

Vi skaper varige verdier

A N L EG G S M A S K I N E N | N R .0 5 | J U N I 2020

A N L EG G S M A S K I N E N | N R .05 | J U N I 2020

park-anlegg.no

SIDE 7

AKTUELT

AKTUELT

Halvparten av MEFbedriftene opplever
omsetningsnedgang

NY NETTBUTIKK

MED MANGE FORDELER

Koronasituasjonen tærer på anleggsbransjen. Det
viser en fersk medlemsundersøkelse fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). MEF-sjef
Julie Brodtkorb er bekymret.
Av: Runar Daler – rd@mef.no

I den nylig gjennomførte medlemsundersøkelsen svarer mer enn halvparten av
MEF-bedriftene (56 prosent) at koronapandemien eller smitteverntiltakene har
medført negative økonomiske konsekvenser for egen virksomhet.
OMSETNINGSNEDGANG
OG PERMITTERINGER

Hele 48 prosent av bedriftene har opplevd
omsetningsnedgang i mars og april 2020
sammenlignet med samme periode i 2019.
Videre svarer 27 prosent av bedriftene at
de har permittert ansatte i løpet av 2020,
mens 13 prosent oppgir at de vurderer
permitteringer.
Kun 4 prosent av medlemsbedriftene

oppgir at det har blitt utlyst flere kommunale eller fylkeskommunale anbud hittil i
år sammenlignet med samme periode i
fjor. Og på spørsmål om effektene av krisepakkene som har kommet, svarer i underkant av 4 prosent at disse tiltakene har hatt
positiv innvirkning på egen likviditet eller
oppdragsmengde.
BEKYMRET MEF-SJEF

– Undersøkelsen viser at mange er usikre
på om de vil ha nok jobb etter sommeren.
Når én av tre melder om «dårlig» eller
«svært dårlig» oppdragsmengde forteller det oss at det vil bli en utfordrende
tid fremover hvis ikke tilgangen på nye
oppdrag øker betraktelig, sier Julie Brodt-

Svakt faglig grunnlag
Flere gode enkelttiltak fra regjeringen, men omtalen av anleggsbransjen
er virkelighetsfjern. Det mener MEF om den nye tiltakspakken som ble
lagt frem fredag 29. mai.

– Mye er bra, men de begår en stor feil når
de påstår at etterspørselen i anleggsbransjen er upåvirket av koronasituasjonen.
Tilbakemeldingen fra entreprenørene er
at kommuner og fylkeskommuner utlyser
langt færre jobber enn i fjor. Denne pakken
vil ikke være nok for å sikre aktivitet i bransjen fra høsten av, sier Julie Brodtkorb,
administrerende direktør i MEF.
DÅRLIG EGNET "KARTLEGGING"

Når det gjelder status i anleggsbransjen

vises det i stortingsproposisjonen til en
kartlegging gjennomført av Oslo Economics og Atkins Norge på oppdrag fra
Finansdepartementet. MEF mener den
er dårlig egnet til å fungere som politisk
beslutningsgrunnlag.
– Det er betydelige avvik mellom virkelighetsforståelsen til Finansdepartementet
og de tilbakemeldingene vi får fra entreprenørene. Vi har siden mars gjennomført
jevnlig undersøkelser der 800-900 entreprenører har deltatt. Til sammenligning

BEKYMRET: – Det vil bli en utfordrende tid
fremover hvis ikke tilgangen på nye oppdrag
øker betraktelig, sier Julie Brodtkorb,
administrerende direktør i MEF.
(Foto: Jørn Søderholm).

korb, administrerende direktør i MEF.
– I tillegg melder 56 prosent av svarbedriftene om merkostnader eller tap som
følge av korona. Lønnsomheten blant
bedriftene var presset også før pandemien.
Jeg er derfor bekymret for at det er først til
høsten vi ser den virkelige koronaeffekten
blant våre medlemmer. Vi er avhengig av
at kommunale og statlige oppdragsgivere
øker aktiviteten, slår hun fast.

+

=

verne.no

er denne såkalte kartleggingen basert på
kun 19 intervjuer, sier Brodtkorb.

NY NETTBUTIKK – registrer deg på Verne.no og sjekk ut dine
spesialpriser mot listepris.

– MÅ SØRGE FOR Å HOLDE FOLK I ARBEID

NY NETTBUTIKK – som viser online lagerhold per vare på lager Furuset.

MEF mener Stortinget må sørge for å rette
opp i svakhetene i tiltakspakken.
– Regjeringen har basert seg på et svakt
faglig grunnlag i utarbeidelsen av denne
pakken. Det er stor usikkerhet knyttet til
utviklingen for den private og kommunale
delen av anleggsmarkedet. Vi trenger tiltak
som kan veie opp for denne usikkerheten
og sørge for at entreprenørene kan holde
folk i arbeid etter sommeren. I tillegg må
vi få tydelige signaler om at byggherrene
skal ta en større del av koronakostnadene
bedriftene har hatt i pågående prosjekter,
sier Brodtkorb.

NY NETTBUTIKK – som viser estimert leveringstid dersom
det er tomt for varen på vårt lager.
NY NETTBUTIKK – som viser vårt store utvalg av
varsellys, ekstralys, arbeidslys,
ryggekamera mm.

NB! Vi sender
med en universal
Powebank (Bærbar lader)
til din mobil til de 50
første kundene som
registrerer seg, og legger
en ordre. Merk da
bestillingen
MEF

Besøksadresse/butikk: Prof. Birkelandsvei 26B, 1081 Furuset | Telefon: 22907600 (man – fre 0800-1600)

SIDE 8

A N L E G G S M A S K I N E N | N R .0 5 | J U N I 2020

A N L EG G S M A S K I N E N | N R .05 | J U N I 2020

SIDE 9

AKTUELT

AKTUELT
ORGANISASJONS- ELLER
VIRKSOMHETSNUMMER

MISFORNØYD: Maskinfører Bjørn Lilleås (t.v.) begynte hos Topaas og Haug AS 19. februar. Først fire måneder senere kom det viktige HMS-kortet.
Daglig leder Eli Bråthen og anleggsleder Kim Massey er lite fornøyd med tregheten i systemet. (Foto: Jørn Søderholm)

Mye plunder og heft med
forsinkede HMS-kort
Denne vinteren har mange opplevd problemer og
forsinkelser med fornyelse av HMS-kort. Fire måneder
og gjentattet purringer tok det Topaas og Haug AS å
få tilsendt nytt HMS-kort til maskinfører Bjørn Lilleås.
I ventetiden var han utestengt fra byggeplassen han
skulle vært på.
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

BÆRUM: – Det er verre å få fornyet
HMS-kort enn pass nå. Den leverandøren
som leverte HMS-kort i 2019, klarte da å få
ut kortene i løpet av en ukes tid. Nå går det
uker og måneder, med gjentatte purringer.
Skal det være sånn? Hvor lenge skal vi vente
på at denne leverandøren klarer jobben?
Er jobben for denne produksjonen lyst ut,
for å få det så billig som mulig? Hvem tar
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kostnaden for dette slette arbeidet?
Den frustrerte salven kommer fra daglig
leder Eli Bråthen i entreprenørfirmaet
Topaas og Haug AS i Bærum.
FORSINKELSER OG FEIL

Selskapet er et av mange som siden årsskiftet har opplevde store forsinkelser og feil
ved utstedelse og fornyelse av HMS-kort.

Eller Byggekort, om du vil. Kortet som er
svært viktig for identifikasjon på byggeplasser ligger under Arbeidstilsynets ansvarsområde.
Fra årsskiftet tok Evry Card Services AS
over som ny leverandør på den tekniske
håndteringen av kortene. Selskapet er en
del av IT- og konsulentkonsernet Evry.
Overgangen har ført med seg IT-relaterte
problemer som har kostet både tid og
penger for brukere av kortene.
Fra midten av desember til midten av
januar var systemet helt stengt på grunn
av overgangen. Fra midten av januar skulle
det igjen være mulig å bestille nye kort.
Det drøyde imidlertid til slutten av januar
før det åpnet igjen. Siden har brukere og
arbeidsgivere opplevd en rekke problemer med forsinkelser, kort utstedt med feil
informasjon og betydelig strengere krav til
bilder og identifikasjon enn tidligere.
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Mangelfull informasjon om bruk av det
velkjente organisasjonsnummeret eller det
mindre kjente virksomhetsnummeret har
også skapt mye usikkerhet og frustrasjon.
Maskinfører Bjørn Lilleås sluttet i
Topaas og Haug AS i fjor høst. Etter et par
måneder ombestemte han seg, og takket
ja til å begynne i selskapet på nytt. Da ble
det ekstra vanskelig for IT-selskapet å få
til HMS-kortet han er avhengig av for å
komme inn på byggeplass.
– Vi bestilte nytt kort 19. februar. Vi
mottok det 20. mai. Over tre måneder
senere. Da hadde jeg truet både Arbeidstilsynet og Evry med en faktura på 585 000
kroner for en gravemaskin og fører som har
stått i ro i tre måneder. Veldig frustrende
at dette skal ta så mye tid, sier Bråthen.
Etter at søknaden ble lagt inn i februar
har hun henvendt seg til både Arbeidstilsynet og Evry på epost, kundeservice-chat og
en rekke ganger på telefon. Hver gang har
hun blitt lovet at det skulle "ordnes straks".
Vi møter henne sammen med maskinfører Bjørn Lilleås og anleggsleder Kim
Ronald Massey på en jobb for Peab og
Bærum kommune, med grunnarbeider
for et påbygg til Eikeli videregående skole
i Hosle. Her skal drøyt 10 000 kubikkmeter
løsmasser graves ut, nær 20 000 kubikkmeter kjøres vekk og tett på 10 000 faste
kubikkmeter fjell sprenges vekk. Alt skal
skje på kort tid.
Bjørn Lilleås skulle vært med på den
jobben forlengst. Men med det HMS-kortet som lot vente på seg har han måttet gå
på forefallende og mindre arbeider. Peab
stiller absolutt krav om HMS-kort for alle
som skal inn.
BORTKASTET TID

– Helt håpløst å kaste bort så mye tid på det
der. Hos noen holder det å dokumentere at
man har søkt. Men større byggherrer stiller
absolutt krav om at man skal ha kort. Det
er greit at det er så strengt, bare systemet
funker. De som er ansvarlige for kortene
må også skjønne at det er så strengt, og at
HMS-kortet er helt nødvendig. Det må
være mulig å komme i normalt arbeid uten
å vente tre-fire måneder, sier Lilleås.
Anleggsleder Kim Massey er glad han har
fått Lilleås i arbeid på hastejobben i Hosle.
– Det har gått bra. Bjørn er en viktig
ressurs. Det hadde vært verre for oss om
vi kun hadde hatt større oppdragsgivere.
Da hadde han blitt gående helt uvirksom,
sier Massey.
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Daglig leder Eli Bråthen gleder seg over
at Bjørn Lilleås har fått sitt kort. Men
hennes og bedriftens bryderi, plunder og
heft med er ikke over av den grunn.
KRAV TIL BILDE OG ID

Hun er forundret over at det nye systemet
på HMS-kort stiller mye strengere krav enn
før til bilder og identifikasjon. Ingenting av

fra flere som sier seg fornøyd med det nye
systemet.
PROBLEMER I KSMEF

Også i MEFs KS-system har det oppstått
problemer som følge av overgangen til
den nye leverandøren av byggekort. En
tjeneste i KSMEF-appen kunne tidligere
lese informasjonen i kortet. Dette benyttes

«Beklageligvis har ikke leveransen
svart til kravene som er satt.»
Ørnulf Halmrast, Arbeidstilsynet.

dette har blitt informert om i forbindelse
med overgangen, dette har hun og andre
brukere måtte finne ut av gjennom å få
søknader avvist.
Bildene skal oppfylle omtrent samme
krav som passfoto.
■ Portrettbildet skal vise ansiktet til innehaveren slik vedkommende ser ut i dag,
uten hjelm eller annet på hodet.
■ Begge øynene og ørene skal være helt
synlige.
■ Blikket skal være rettet mot kameraets
linse.
■ Ansiktsuttrykket skal være nøytralt og
munnen skal være lukket.
■ Bakgrunnen skal være lys uten kraftige
skygger.
■ Ansiktet skal være jevnt belyst.
■ Briller må ikke benyttes.
■ Ansiktet må være avbildet rett forfra.
■ Portrettbildet må være tatt av personen.
Bilde av et bilde av den ansatte er ikke
tillatt.
■ Bildet skal være i JPEG eller PNG
format.
– Vi får beskjed på nesten alle ansatte om
at man må ha nye bilder. Det er mye jobb
og tar mye tid å få tatt riktige bilder av alle.
– Hva med legitimasjon ved søknad?
– Der godtas kun førerkort eller pass
som legitimasjon. Vi har hatt polske
ansatte som har måttet reise hjem til Polen
for å hente pass. De godtar ikke sine egne
HMS-kort som ID-kort lengre. Det er også
helt tullete, mener Eli Bråthen i Topaas
og Haug AS.
I en enkel og uformell undersøkelse fra
MEF gjennom entreprenørgruppa MEF
region øst på Facebook fremkommer det
at flere bedrifter melder om problemer og
forsinkelser med utstedelse og fornyelse av
HMS-kort, men også positive meldinger

av KSMEF-brukerne til å føre elektroniske
mannskapslister, i henhold til byggherreforskriften.
– Dette er byggherres ansvar. I praksis
er det gjerne prosjektet eller hovedentreprenør som ivaretar dette. Dette er ikke
opplegg for de store byggherrene som Oslo
kommune og større byggprosjekter som
gjerne er inngjerdet og har adgangskontroll. KSMEF-leseren brukes på mindre og
typiske MEF-medlem-prosjekt. Her er det
en annen virkelighet. Det synes ikke som at
Arbeidstilsynet har tatt høyde for det, sier
KSMEF-ansvarlig Jonny Korsnes i MEF.
Til sist årsskifte kunne KSMEF-appen
lese QR-koden i HMS-kortet og hente ut
pålagt informasjon for mannskapsliste.
Dette fungerer på alle smarttelefoner. Nå
er det byggherre som får tilgang til informasjonen i QR-koden. Da må byggherren
videre utstede sertifikat til entreprenørene.
KUN PÅ ANDROID

– Dette er håpløst tungvint. Argumentet
fra Arbeidstilsynet er at det ligger inne
mer informasjon i QR-koden enn det som
kreves for mannskapsliste. Lesing av chip
i HMS-kortet ved hjelp av NFC-teknologi
fungerer fremdeles, men kun på Android
smarttelefoner. På iPhone og iPad fungerer
det ikke, fordi Apple har begrenset denne
tjenesten, sier Korsnes.
MEF har informert Arbeidstilsynet om
at tilgang til nødvendig informasjon for
å oppfylle kravet til føring av elektronisk
mannskapsliste må være teknologiuavhengig. Når denne informasjonen er tilgjengelig via chip-en i kortet, så mener MEF den
også må kunne hentes ut via QR-koden.
INNRØMMER TRØBBEL

Arbeidstilsynet erkjenner at det har vært
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Dyrsku´n avlyst

– men her blir det anleggsmesse

INVITERER: Per Eivind Brynhildsen inviterer til anleggsmesse i Våler også i år.

OVERTAR: Reidar Dagenborg, grunnlegger av Dagenborg Maskin.

HASTEJOBB: Eikeli videregående skole skal bygges ut. Her er det mye løsmasser og fjell som skal ut – på kort tid.

store utfordringer med HMS-kort siden
nyttår. Etaten er ikke fornøyd med hvordan
den nye leverandøren har løst oppdraget.
Evry forklarer det med nye sikkerhetskrav.
– Det har vært en rekke utfordringer.
Mye viktig funksjonalitet er fortsatt ikke
på plass. Både virksomheter og interne
brukere har vært skadelidende. Det er svært
beklagelig at vi etter fem måneder fortsatt
ikke har en fullgod løsning på bestilling
av HMS-kort. De fleste virksomhetene
får bestilt og mottar bestilte kort uten
problemer. Men for de som ikke kommer
gjennom er konsekvensene alvorlige.
Det sier Ørnulf Halmrast, seksjonsleder
for seksjon for godkjenninger og meldinger
i Arbeidstilsynet.
Kontrakten med den forrige leverandøren Idemia utløp ved siste årsskifte.
Evry Card Services AS vant anbudet ut
fra kriteriene som var satt. Responstid og
kundestøtte var et av de sentrale kriteriene.
IKKE SVART TIL KRAVENE

– Beklageligvis har ikke leveransen svart til
kravene som er satt, sier Halmrast.
– Hva har dere registrert som de viktigste
problemområdene ved overgangen?
– Manglende løsning for unntaksregistrering. Særlig gjelder dette over- og
underenhet. Det er per i dag ikke tilstrekkelig kobling mellom over- og underenhet
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i Evrys database. Virksomheten må bestille
HMS-kort med organisasjonsnummeret
til enheten den ansatte er innmeldt med
i NAV Aa-registeret. Det er derfor ikke
mulig å søke opp overenheten for en fullstendig oversikt. Oppslag må gjøres per
underenhet, sier han.
Arbeidstilsynet melder at det nå er færre
uregelmessigheter i dag enn ved oppstart.
Det samarbeides tett med Evry for å løse
feilene som medfører at virksomheter ikke
får bestilt HMS-kort.
Halmrast innrømmer at informasjonen
utad om HMS-kortene har vært vært for
dårlig.
– Arbeidstilsynet ser i ettertid at vi burde
gitt mer og bedre informasjon til virksomhetene i forkant av leverandørskiftet. Målet
var at virksomhetene skulle få en bestillingsportal som skulle gjøre det enklere
å bestille HMS-kort. Den eksisterende
funksjonaliteten skulle ligge til grunn, men
med forenklinger i bestillingsløsningen. Da
det likevel ikke ble slik, burde oppdatert
informasjon vært lett tilgjengelig fra vår
side, sier han.
Arbeidstilsynet og Evry jobber daglig
med å avdekke og utbedre feil og forbedre
dagens bestillingsløsning, også med å
forbedre brukervennligheten. Både Arbeidstilsynet og leverandøren får stadig henvendelser fra misfornøyde virksomheter,

– Vi gjør vårt beste for å bistå disse i den
krevende prosessen, sier Ørnulf Halmrast.
SIKKERHETSKRAV

Evry – eller TietoEvry som konsernet
kalles nå – forklarer problemene med
sikkerhetskrav innført i forbindelse med
etableringen av den nye løsningen.
– Alle kort skal skal kontrolleres og
ajourføres med relevante offentlige registre.
For å ivareta sikkerhetskravene og overgangen fra gammel til ny løsning har det
vært noen tekniske utfordringer. Status nå
er at HMS-kort fungerer bra for de fleste
brukerne, sier pressekontakt Geir Remman
i TietoEvry.
I mai ble det utstedt omtreng 20 000
kort. 56 av disse ble stoppet på grunn av
tekniske utfordringer.
– Bestillingene blir håndtert, men dessverre er saksgangen noe lengre enn for
øvrige bestillinger. I tillegg er restanse fra
tidligere måneder. Den er nå på 426 ulike
saker fra brukere. Dette jobber vi også med
å løse så raskt vi kan. Vi beklager de ulempene dette medfører. Vi forsikrer brukerne
om at vi jobber for fullt for å sikre at løsningen skal være klar så snart som mulig, sier
Remman.
TietoEvry ønsker ikke å kommentere
kritikken fra oppdragsgiver Arbeidstilsynet mer spesifikt enn det.
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Dagenborg overtar
Case i Sør-Norge
Case anleggsmaskiner får "nytt liv" i Sør-Norge.
Dagenborg Maskin AS og danske SD Kjærsgaard
AS overtar salg og service på Case.

Dagenborg Maskin AS og danske SD Kjærsgaard AS
skal sammen overta ansvaret for Case anleggsmaskiner i
Sør-Norge. Begge bedrifter har lang fartstid i bransjen, og
erfaring med import av Case i hvert sitt marked. Dette gir
samarbeidet de beste forutsetningene for å bygge videre
med Case i Norge.
– Første mål vi jobber mot, er å få på plass best mulig
support for Case kunder i Norge, sier Kathrine Dagenborg
i Dagenborg Maskin AS.
Case anleggsmaskiner har fristet en omskiftelig tilværelse
i Sør-Norge. Sist gjennom et agentur hos Brubakken, og
før det hos landbruksaktøren AK. I nord har det vært mer
stabilt. Dagenborg Maskin AS har siden 1981 levert Case
anleggsmaskiner i Troms og Finnmark, og er godt etablert
i eget marked.
Siden 2010 har Dagenborg jobbet direkte med produsent
CNH. De har hatt sin egen importavtale for Case i NordNorge, uavhengig av hvem som har hatt importen i sør.
– Denne erfaringen er fundamentet for det nettverket som
skal bygges opp i resten av Norge. Egen drift fra Tromsø
vil fortsette som før, og være uavhengig av satsningen på
Case i Sør-Norge. Vi vil fortsette å betjene de nordnorske
Case kundene på samme måte som vi har gjort i alle år, sier
Dagenborg Maskin i en pressemelding.
Flere medarbeidere som jobbet med Case hos Brubakken
har blitt med i det nye selskapet for Case i Sør-Norge.
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Dyrsku´n har blitt arrangert i Seljord hvert eneste år siden 1886.
Men i år ble messen avlyst. Vårens anleggsmesser ble avlyst én
etter én. Nå begynner koronatiltakene å få innvirkning også på
planlagte arrangement i høst. Men det finnes lyspunkter også i et
mørklagt landskap av anleggsmøteplasser. I Våler og Kristiansand
går anleggsmesse og -treff som planlagt.
Pr. tidlig juni ser det ut til å være klart at det blir anleggstreff
i Våler (tidl. Østfold) og anleggsmesse på Sørlandet Travpark.
Våler blir etter alt å dømme først ut, 4. og 5. september. Et par-tre
uker senere, 25. og 26. september, inviterer Sørlandet Travpark til
anleggsmesse. Den skulle etter planen vært arrangert i juni, men
har blitt flyttet til september.
Samme helg som anleggmessa på Sørlandet skal MEF etter
planen arrangere Loendagane 2020, på Hotel Alexandra i Loen.
– Blir det noe av?
– Ja, vi håper det. Komiteen skal i midten av juni avgjøre hva
som skjer med det arrangementet, så fort vi ser regjeringens signaler hva gjelder retningslinjer for arrangement med mer enn 200
personer, sier Paul Olaf Baraas. Han er MEFs regionsjef i vest, og
har en sentral rolle i Loendagane.
Loendagane har pleid å ta imot bortimot 3000 besøkende,
hvorav halvparten på lørdag. 6-700 personer skal innkvarteres
på de to hotellene i bygda i Stryn. Se oppdaterte nyheter på nett:
Anleggsmaskinen.no

Aebi Schmidt kjøper
Arctic Machine
Aebi Schmidt kjøper den finske
plog- og redskapsprodusenten
Arctic Machine. Arctic Machine
OY skal fortsette som eget merke,
under dagens ledelse og med den
samme arbeidsstokken. I Norge
forhandles Arctic Machine brøyteploger av Øveraasen AS. Inntil
videre fortsetter Øveraasen som
forhandler.
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KNUSENDE KOFA-VEDTAK OM RAMMEAVTALE

Guide til god flomsikring
Geopro-avdelingen i Ahsell har jobbet med geosynteter i nærmere 30 år, og
har både kompetansen og produktene du trenger til riktig flomsikring. Her
deler segmentsjef Henning Sørensen noen generelle råd om flomsikring.
Sørensen og teamet i spesialistavdelingen har hjulpet
mange entreprenører med både produktleveranser og
løsningsforslag til geosynteter i
flomsikringskonstruksjoner.

miljøvennlig flomsikring i mindre aggressive områder,
forklarer Sørensen.

- Vi går ofte inn som rådgiver på prosjekter. Noen
kunder ønsker detaljprosjektering, mens andre ber om
forslag til gode løsninger og dimensjonering, forteller
Sørensen.

Segmentsjefen trekker frem at membraner kan brukes
til drenering av flomvann. Da er det spesielt
plastmembraner som er godt egnet.

Konsulentenes høyre hånd
Han oppgir at spesialkompetansen til geoproavdelingen benyttes av mange – også konsulenter.

Drenering med membraner

Når flommen først har inntruffet, er det viktig at massene
er sikret mot erosjon. Da anbefaler Sørensen og
kollegene ulike løsninger – avhengig av forholdene
rundt massen som skal sikres.

Unngå konflikt med naturen

Wrap-around-løsning for erosjonssikring

For å hindre spredning av fine
sedimenter anbefaler Sørensen å bruke
en siltgardin.

Han tilføyer at Ahlsell også har 3D-nett i PE/PP som et
skaffeprodukt, som er et alternativ til geonett.
- 3D-nettet gjør det enklere å etablere vegetasjon, fordi
frø henger bedre på 3D-nett enn på et glatt geonett.
Dette er et spesialprodukt vi kan bestille til kunder som
ønsker det.
Nedbrytbar erosjonsløsning
Til områder der erosjon foregår i et saktere tempo, som
ved elvebredder og mindre bekker, er kokosnett et
miljøvennlig og smart valg.
- Kokosnettet ERO 740 er lagervare hos Ahlsell. Det
finmaskede nettet brytes ned i løpet av fem år og er en

Les mer på ahlsell.no/flomsikring
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Han og teamet anbefaler alltid entreprenørene å bruke
beskyttelsesduker når de legger membran.
- Det er helt nødvendig med beskyttelsesduker for å
hindre at membranen blir punktert når det legges
masser rundt den – Ahlsell leverer plastmembraner
ferdig kappet på mål, forklarer han.

- Mange bruker geonett til erosjonssikring i værutsatte
områder. Geonettet brukes som en wrap-around-løsning
der man pakker massen inn i nettet – som en pølse. Da
låses massen inn i en sterk nettstruktur som forhindrer
graveerosjon.

Lærdal kommune inngikk rammeavtaler med tre maskinentreprenører med
en samlet stipulert verdi på 1,5 millioner. Én av dem fikk arbeider for 18 millioner,
tolv ganger mer enn rammeavtalen. Blant annet én jobb på over ti millioner. De
andre to fikk fint lite og ingenting. Oskar Brugrand AS klaget kommunen inn for
KOFA. Der tapte kommunen så det sang, og må ut med 1,6 millioner i bot.
Nå er Brugrand og kommunen igjen i positiv dialog.

- Plastmembraner er lette å jobbe med og gir god
tetting, sier Sørensen, som legger til at Ahlsell også har
bentonittmembraner tilgjengelig.

- Vi får mange henvendelser fra konsulenter som ønsker
at vi lager beregninger. Avdelingen vår kan også bistå
med å lage dimensjonering på ras- og flomvoller, legger
han til.

Sørensen anbefaler at masser som er utsatt for hardt
vær – og dermed kraftigere erosjon, sikres med en
permanent nettstruktur.

”Vi får mange
henvendelser fra
konsulenter som
ønsker at vi lager
beregninger.
Avdelingen vår kan
også bistå med å lage
dimensjonering på
ras- og flomvoller.”

Kommune fikk
millionbot for
ulovlige innkjøp

Henning Sørensen,
Segmentsjef for VA Geopro i
Ahlsell Norge
Tlf: 911 84 118

Sedimenter fra bygging av flomvoller kan forstyrre
dyrelivet i vassdraget – for eksempel hvis
flomsikringstiltaket er plassert i miljø der gyting foregår.

- Siltgardinen filtrerer ut massene som kan
ødelegge for gytingen, slik at dyrene kan
leve et uforstyrret liv. Vi leverer komplette
siltgardiner med flyteelementer i topp og
kjetting som søkker i bunnen, og
skreddersyr dem etter mål, forteller
Sørensen.
Sørensens beste råd

Hold hodet
over vannet!
MOT
SIKRE DEG
VEIE
VANN PÅ AV nger!
- Vi har det du

Se vår
brosjyre på
Ahlsell.no

tre

For Sørensen og kollegene i
spesialistavdelingen er rådgivning en viktig
del av arbeidsdagen.
- Vi jobber tett mot produsentene, som også
har veldig god kompetanse på dette fagfeltet.
Sammen med leverandørene er vi en
kompetent lagspiller for entreprenører og
konsulenter, forteller han.

G #1

FLOMSIKRIN

Sørensens beste råd til god flomsikring er å
være føre var.

FLOMSIKRING: Oskar Brugrand AS fikk en hastejobb med flomsikring av Oftaelvi for Lærdal kommune. Eivind Starheimseter (ute) og Gøran Gjerde
kjører på før flommen kommer. (Alle foto: Jørn Søderholm)
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BRØDRE: Odd Inge (t.h.) og Vidar Brugrand
er brødre, og sønner av grunnlegger
Oskar. Her har Vidar Brugrand plastret en
dambunn. Grunnarbeid for en kommende
kraftstasjon med tunnelmunning ved hytta i bakgrunnen. Snart kommer TBM-en.

Sted: Lærdal

LÆRDAL: – Vi ble overkjørt og tilsidesatt.
Det var over alle støvleskaft feil, og noe
måtte gjøres. Nå er vi i heldigvis på vei inn
i en positiv dialog.
Det sier Odd Inge Brugrand, daglig leder
i Oskar Brugrand AS.
Vi møter ham ved Oftaelvi, helt i slutten
av mai. Der er Brugrand i gang med et
synlig tegn på denne positive dialogen.
Nærmere bestemt en hastejobb med flom-

sikring av Ofta før en ventet storflom fra
snøsmelting kommer veltende ned fra
fjellet.
GOD DIALOG

Nå har selskapet og kommunen lagt striden
bak seg. Kommunen dekker Brugrands
kostnader med KOFA-saken. I tillegg gis
det en erstatning for positiv kontraktsinteresse. Erstatningsbeløpet – det er ikke

offentlig i skrivende stund – skal etter
initiativ fra Brugrand gå til arbeid for barn
og unge i kommunen. Nå er Brugrand og
kommunen enige om å se framover.
De siste årene har dialogen mellom
entreprenørselskapet og Lærdal kommune
vært alt annet enn positiv.
Lærdal kommune har blitt felt i KOFA,
og er ilagt et lovbruddsgebyr på nær 1,6
millioner kroner. Det var entreprenør-

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

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

engcon_norge
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DIALOG: Odd Inge Brugrand t.h. tar en befaring
for flomsikring av Ofta
med byggesaksbehandler
Arnt Otto Øygarden i
Lærdal kommune.

selskapet Oskar Brugrand AS som klaget
kommunen inn for KOFA etter en anbudskonkurranse om rammeavtaler for entreprenørtjenster. Det ble inngått rammeavtaler med tre entreprenører, med samlet
stipulert verdi på 1,5 millioner over tre år.
I realiteten ble det gjort bestillinger for 18
millioner på én av avtalene.
Vedtaket med den knusende kjennelsen
mot Lærdal kommune kom i mars i år.
– Klagenemnda kom til at rammeavtalen
for maskinentreprenørtjenester var vesentlig
endret. Differansen mellom kunngjort verdi
og det beløp som det faktisk var kjøpt tjenester for var betydelig, sier KOFA i sitt vedtak.
RAMMEAVTALE

Saken startet med utlysing høsten 2015.
Tre selskaper ga inn pris, og fikk hver sin
rammeavtale på tre år. I tildelingen gjorde
kommunen en prioritering fra 1 til 3 på de
tre selskapene, den som ble nummer én
var den som primært skulle gjøre jobben.
Brugrand var nummer to. I løpet av de
tre årene hadde de oppdrag for ca 140
000 kroner for kommunen. Nummer tre
på lista fikk ingenting. Nummer én fikk
alt, og hadde oppdrag for 18 millioner
på rammeavtalen. Av dette var det blant
annet en stor masseforflytningsjobb på et
næringsområde. Den jobben var alene verdt
ti millioner, og ble tatt over rammeavtalen
i stedet for å lyses ut.
– Vi reagerte på at jobber ikke ble satt ut
på anbud. I praksis var det én av de tre som
fikk alt. Vi reagerte sterkt på at kommunen
brukte rammeavtalen til å sette ut store
jobber uten konkurranse. Det var både
irriterende og feil, og var hovedargumentet vårt i KOFA, sier Odd Inge Brugrand.
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I 2019 klaget han kommunen inn for
KOFA. Behandlingen endte i et knusende
nederlag for kommunen i mars i år. KOFA
slo fast at Lærdal kommune hadde handlet
grovt uaktsomt, og måtte ut med 1,6 millioner kroner i bot.
KOFA bemerket blant annet at det ventelig ville vært en helt annen interesse blant
entreprenører for å inngi tilbud dersom
man hadde visst at det i realiteten dreide
seg om over ti ganger så mye som utlyst.
– Det er synd at kommunen må betale
1,6 millioner i bot. Det er penger som
burde vært brukt i kommunen i stedet.
Men det styrer ikke vi. Kommunen har
brutt reglene. Da må de ta konsekvensene.
Men nå er det også viktig å se framover,
sier Brugrand.
SLAKT I REVISJON

Etter kjennelsen fra KOFA bestilte kommunen selv en forvaltningsrevisjon om
internkontroll og innkjøp i teknisk enhet i
kommunen av konsulentselskapet Deloitte.
Den rapporten er ikke nådig.
– Du kan vel si det slik at vi ikke bare er
tatt med buksa på knærne. Den er revet av
oss. Vi står igjen uten en tråd, sier ordfører
Audun Mo til Sogn Avis.
Deloitte beskriver i rapporten grove
brudd på punkt etter punkt. Deriblant at
kommunen har innført et kvalitetssystem,
men at det ikke er tatt tilstrekkelig i bruk
i teknisk enhet.
PERSONAVHENGIG

Odd Inge Brugrand mener denne saken
også viser hvor personavhengig det kan
bli i en liten kommune. De to som var
henholdsvis rådmann og leder i teknisk

enhet er nå ute, og andre har overtatt de
rollene.
– Det må ha vært en stor utfordring for
din del å ta dette inn for KOFA?
– Ja, på én måte. Det er en god del jobb,
med innhenting av grunnlagsdata og dokumentasjon. Vi ble overkjørt og tilsidesatt.
Da må du gjøre noe. Det var mange som
syntes det gikk over alle støvleskaft. Da er
det greit å ta tak i, sier han.
HENSYN TIL KONKURRANSE

Direktør Anneline Vingsgård i Klagenemndssekretariatet sier at ulovlige direkte
anskaffelser er i strid med regelverkets krav
til kunngjøring, som er begrunnet ut fra
hensynet til likebehandling og konkurranse.
– Denne saken er et eksempel på at
den offentlige oppdragsgiveren ikke har
hatt kontroll på innkjøpene knyttet til en
allerede inngått rammeavtale. Den viser
hvor viktig det er å følge opp innkjøpene
som blir foretatt i kommunen etter at en
rammeavtale er inngått, sier Vingsgård.
Advokat Inger Roll-Matthiesen i advokatfirmaet Berngaard har bistått Brugrand
i saken overfor KOFA. Hun mener det er
viktig at entreprenører – og andre leverandører – tar opp kampen når de ser ulovlige direkte anskaffelser, som det så tydelig
foregikk her.
– TA OPP KAMPEN

– Det er forstemmende at ikke kommunen
så viktigheten av å fordele oppdragene på
flere aktører. Å gjemme seg bak inngåtte
rammeavtaler er ødeleggende for en fair
konkurranse og et mangfoldig og sunt
næringsliv. Det gjelder også på lokalt plan,
sier hun.
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UTDANNING
PRAKTISK: Den praktiske
prøven foregikk i Nome
i Telemark, i slutten av
april. (Foto: Eget)

Komplett
økonomisystem for
entreprenører
4 Total økonomisk oversikt i prosjekter og
delprosjekter med mulighet for inndeling på
avsnitt og aktivitet mot budsjett
4 Elektronisk lagring, håndtering og sending av
bilag og dokumentasjon
4 Maskin-, time-og materiellregnskap
REGNSKAP

PROSJEKT

HANDEL

LØNN

4 Datafangst på anleggsplassen

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

Leverer slitestål til nesten alle typer maskiner
Vil du ha lengre levetid?
Beskytt skuffer med
utskiftbare deler.
Firmaet satser på
kvalitetsstål av typen
500 brinell til konkurransedyktige priser

Profilstål

Skjærestål

Påboltstål

Strips

Kampprofilstål

Først i Norge
med nytt
fagbrev

Segmenter mellom tennene

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

Sidebeskytter

Påsveisede vinkler

Topp-plater

Hardmetallbrikker

Volvosegmenter

www.slitestalkompaniet.no

Kompakte
tannholdere

Cat J-system

Skjær og end bits dozere

Erik Jensen og Jan Ove Lia har avlagt og bestått
fagprøve som brønnborer fastland. De to er først i Norge
som innehaver av det nye fagbrevet.

Rippertenner
Sted: Nome
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BESTÅTT: F.v. Erik jensen og Jan Ove Lia har bestått eksamen
og har fått fagbrev brønnborer fastland. Det har ingen andre
gjort før dem. (Foto: Kanalen)

STOLT: MEF tok initiativ til brønnborefaget for 15 år siden.
Nå har de første fått fagbrevet. F.v Brønnborer Erik Jensen,
brønnborer Jan Ove Lia og driftsleder Petter Aas i Sør-norsk
Boring AS, fagsjef Einar Østhassel i MEF, Bård Andersen og
Kim Bråtømyr i prøvenemnda samt daglig leder Hans Vetle
Sjørholt i Sør-Norsk Boring AS. (Foto: Kanalen)

NOME: Den siste dagen i april fikk Erik
Jensen og Jan Ove Lia i Sør-Norsk Boring
AS bekreftet bestått praktisk eksamen i
brønn- og borefaget.
De er dermed landets to første kandidater som får utstedt det nye fagbrevet som
brønnborer fastland.
– Helt naturlig for meg å ta fagbrevet.
Jeg synes vi har fått veldig god informasjon
og veiledning underveis. Det har nok ikke

helt sunket inn at jeg nå har fått bevis på
kompetansen, sier Erik Jensen til lokalavisa
Kanalen.
STAS MED FAGBREV

Han har jobbet i bedriften siden 2012, og
var aldri i tvil om at han skulle ta fagbrev
når muligheten kom. Kollega Jan Ove Lia
fra Bø i Telemark har arbeidet i bedriften
siden 2015.

De to kompetente karene er stolte over
sitt ferske fagbrev, og forteller om stor
interesse fra kolleger i bedriften.
– Det er stas med fagbrev. Det gjør
noe med yrkesstoltheten å ha papirer på
det man driver med. Mange av de andre
i bedriften har fulgt med og vært spente
på dette. Det er moro å være først med
akkurat dette. Nå skal fagbrevet inn i glass
og ramme, sier Lia.

Kunnskapsdepartementet godkjente det
nye faget i september sist høst. Et offentlig
fagbrev bygger på tre komponenter:
■ Minst fem års praksis
■ Bestått fem timers teoretisk eksamen
■ Praktisk prøve, som strekker seg over
inntil tre dager.
I den praktiske delen ble kandidatene
prøvd i utstyrsvalg, dokumentasjon og
gjennomføring av boring av vannbrønn i
henhold til læreplan for brønn- og borefaget. Her skal det blant annet vises at man
behersker sikker bruk av senkborrigg og
høytrykkskompressor med tilhørende utstyr,
samt en rekke andre kompetansemål.
STOLT SJEF

Fagprøvene ble gjennomført i Nome i Telemark, i regi av Vestfold Telemark fylkeskommune. Fagprøvenemda ble ledet av
Kim Bråtømyr og Bård Andersen.
Daglig leder Hans Vetle Sjørholt i
Sør-Norsk Boring er stolt over at to av hans

Stort utvalg av
senkborkroner
www.skprodukter.no | info@skprodukter.no | 67 97 40 30
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LEDERE: Kim Bråtømyr (t.v.) leder fagprøvenemnda. Utfører pålagte
hygienetiltak sammen med daglig leder Hans Vetle Sjørholt i Sør-Norsk
Boring. (Foto: Einar Østhassel)

medarbeidere var først ute med fagbrevet.
– Fantastisk for bedriften å oppleve dette!
Vi er kjempestolte, sier Sjørholt.
Han er aktiv i MEFs avdeling for brønnog spesialboring, og har stått sentralt i et
langvarig arbeid med å få brønnborefaget
formalisert som et eget fag. At det nå er et
faktum tror han vil ha flere positive effekter
for bransjen.
– Det gir et annet fokus på faget. Det er
klart det gjør det mye lettere å rekruttere
unge til yrket. Både de som står foran et
yrkesvalg og deres foreldre og foresatte er
opptatt av at valget skal gi en utdanning
med et kompetansebevis. Det er også krav
til dokumentert kompetanse i mange av
oppdragene vi ønsker å ta. Dette vil gjøre
bransjen mye ryddigere framover, sier Sjørholt til Kanalen.
LÆREBEDRIFT

Sør-Norsk Boring AS er godkjent lærebedrift i faget. Nå står flere ansatte for tur til å

ta fagbrev. Det satses også på nyutdannede.
Fra juni har bedriften fire lærlinger i arbeid.
– Gutta som jobber her representerer
store verdier. De gjør samfunnsnyttige
jobber med boring og fundamentering.
Både på små prosjekter og på virkelig store
prosjekter. Det skulle bare mangle om de
ikke fikk formell kompetanse og dokumentasjon på den kunnskapen de sitter
på, sier han.
Sjørholt er takknemlig overfor MEF,
OKAB og fylkeskommunen, som har vært
med på jobbe fram det nye faget.
– Dette er en historisk dag. Det er 15 år
siden vi tok det første initiativet til dette
faget. En formalisering av denne kompetansen er mye verdt. Bransjen kan takke
seg selv for å ha fått til dette, sier fagsjef
Einar Østhassel i MEF avdeling brønn- og
spesialboring.
Nå står 74 kandidater over hele landet
klare til å avlegge fagprøven som brønnborer fastland.

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

SPISEVOGNER
SPESIALVOGNER
TOALETTVOGNER
BADEVOGNER
BOLIGVOGNER
TILHENGERE
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SKAPHENGERE
VAREHENGERE
TIPPHENGERE
KJØLEHENGERE
SALGSVOGNER

FOR PROFESJONELLE BRUKERE!
VI HAR LØSNINGER FOR
SMITTEVERN
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FOSSILFRITT: Hele anlegget drives fossilfritt,
enten er det el-drevet eller så går det på
fossilfritt drivstoff. Her er Jon Are Skauge (i
el-graveren Takeuchi Suncar TB216E) og Per
Jostein Sletvik (i el-hjullasteren Wacker Neuson WL20e) i ferd med å fjerne eksisterende
brostein på plassen.

LOPPE: Per Jostein Sletvik komprimerer
masser ved hjelp av den elektriske vibroplaten
AP1840e fra Wacker Neuson. Det var i forbindelse med byggingen av huset i bakgrunnen at
det ble gjort sensasjonelle arkeologisk funn.

Fossilfri steinlegging
på historisk grunn
Midt i sentrum av Trondheim ligger den litt bortgjemte Peter Egges Plass. Der,
hvor byens aller første kirke ble bygget for over 1000 år siden, finner vi nå byens
aller første fossilfrie anleggsplass.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no
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Det er BN Entreprenør som har fått jobben
med å oppgradere den svært sentrale –
både geografisk og historisk – plassen i
Trondheim. Når Anleggsmaskinen er på
besøk, er underentreprenør Anleggsgartner
1 AS travelt opptatt med til dels avansert
steinlegging på plassen.
LAVKARBONBETONG

– Vi har fjernet 450 kvadratmeter gammel
brostein, og byttet den ut med spesialprodusert brostein. Denne har en helt flat overflate, og egner seg dermed godt for blant
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annet rullestolbrukere, forteller Tonje Sofie
Holm Nordengen, daglig leder i Anleggsgartner 1 AS.
– Denne spesialsteinen kommer i fem
forskjellige farger og størrelser. Vi skal legge
et bestemt antall stein av hver farge og størrelse per 100 stein som legges, så det er et
relativt komplisert arbeid. Men resultatet
blir da også veldig pent, sier hun.
Videre skal det legges 300 kvadratmeter med 50/50 små- og storgatestein.
Det støpes også flere fundamenter med
lavkarbonbetong, hvor det senere kommer

lekestativ, benker, lysmaster og en stor
blomsterpotte.
TRONDHEIMS FØRSTE FOSSILFRIE
ANLEGGSPROSJEKT

Til tross for den hektiske aktiviteten er
det uvanlig lite støy på anleggsplassen.
Det skyldes at hele anlegget drives fossilfritt. Alt fra gravemaskin og hjullaster til
kuttere og vibroplater er enten el-drevet
eller går på fossilfritt drivstoff. Vi observerer en elektrisk gravemaskin av typen
Takeuchi Suncar TB216E (som skal ha vært
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A LONG WAY

TOGETHER

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.

FLAT: Det er lett å
se hvorfor den nye
brosteinen (nederst)
er rullestolvennlig,
sammenlignet med
den gamle (øverst).

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 1

12/03/20 16:52

GLAD GJENG: Per Jostein Sletvik, Terje Tronsaune, Tonje Sofie Holm
Nordengen, Ståle Helsø, Jon Are Skauge, og Ingvar Magne Sletvik.

den første batteridrevne gravemaskinen
i Norge), en elektrisk hjullaster av typen
Wacker Neuson WL20e, samt vibroplatene
AP1840e (elektrisk) og DPU3050 (biodrivstoff ), begge fra Wacker Neuson.
– Vi har også satt i gang et annet fossilfritt prosjekt i Trondheim, men dette er det
første jeg har hørt om her i byen. Vi tror
dette er framtida. I hvert fall i bykjerner
som her, sier Ståle Helsø, prosjektleder i
BN Entreprenør.
– Det var et forslag fra oss overfor byggherren Koteng Eiendom å gjøre det helt
fossilfritt. Vi ønsker å være en foregangsbedrift på området, og vi har utstyret og
maskinene som gjør det mulig, sier han.
– Maskinene fungerer meget godt til
vårt bruk. Det er behagelig å kjøre dem,
det er lite støy og ingen eksos. Det er bra
for de som befinner seg i nærområdet her,
bra for biblioteket, hvor de liker at det er
stille, og det er bra for oss, sier anleggsgartner Per Jostein Sletvik i Anleggsgartner 1 AS.
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– Med konstant kjøring på gravemaskinen, så holder den i ca. fire timer. Vi har
etablert en ladestasjon her, hvor vi lader
maskinene, forteller han.

slaget på Stiklestad. Funnet omtales som
det viktigste arkeologiske enkeltfunnet i
Trondheim på over hundre år, og har også
vekket internasjonal interesse.

SENSASJONELT ARKEOLOGISK FUNN

MÅ HOLDE SEG OVER KULTURLAGET

Peter Egges Plass ligger inneklemt mellom
Trondheims hovedbibliotek, Norges
bank/Husbanken og et nytt kontorbygg,
oppført av den lokale eiendomsbaronen
(og RBK-styrelederen) Ivar Kotengs selskap
Angel Næringseiendom. BN Entreprenør
hadde også grunn- og utomhusarbeidene
for dette kontorbygget, som sto ferdig i
2019. I forbindelse med grunnarbeidene
der, gjorde arkeologer fra Norsk institutt
for kulturminneforskning (NIKU) sensasjonelle funn. Arkeologene visste at Peter
Egges Plass ligger i et historisk viktig
område av byen, men overraskelsen var
nok likevel stor da de fant rester av det som
var Trondheims første kirke – Klemenskirken – hvor selveste Olav den helliges
kiste ble satt på alteret i 1031, året etter

Det faktum at Peter Egges Plass ligger midt
i et område av stor arkeologisk interesse,
setter visse begrensninger for anleggsarbeid
i området.
– Vi får ikke lov til å grave oss lenger ned
enn maks 55 cm under topplaget uten å
søke spesielt om det. Da kommer vi nemlig
ned i det såkalte kulturlaget og da må arkeologene inn i bildet, forteller anleggsleder
Terje Tronsaune i Anleggsgartner 1 AS.
– Ideelt sett skulle vi jo gravd oss litt
lengre ned for å være sikre på hvilke masser
som befinner seg der, med tanke på mulige
setninger senere. Det går en del tungtransport over plassen her, og det er dermed en
viss risiko for at dekket kan bli noe nedkjørt
og ødelagt over tid, sier daglig leder Holm
Nordengen.
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Snakk Med Dumperspesialisten!
Til jordforflyttning i områder som krever lavest mulig marktrykk. Mere trekkraft og enestående marktrykk. Alle dumpere i Norge leveres registert.
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.
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Salg: John Vidar Bakken
Mobil: +47 414 07 070
Mail: jvb@hydrema.com
Område: Norge øvrig.
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TRAVEL DAME: Tonje Sofie Holm Nordengen (30) er både
anleggsgartnerlærling og daglig leder i Anleggsgartner 1 AS.

GAMLE KJENTE: Enkelte av dem Tonje jobber med, som brødrene Per Jostein Sletvik
(t.v.) og Ingvar Magne Sletvik, har hun kjent siden hun var liten. Det er litt spesielt å
plutselig være sjefen deres.

Fersk daglig leder
– og lærling
Hun er utdannet interiørdesigner og har jobbet i
bank i fire år, men det er i anleggsgartnerbransjen
Tonje Sofie Holm Nordengen (30) nå gjør karriere.
Hun overtok driften av Anleggsgartner 1 AS i mars i
år. Neste sommer tar hun fagbrev.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

– Jeg tok interiørdesign på videregående,
og så for meg en jobb som boligstylist hos
eiendomsmegler, men det var ikke mange
slike jobber å få da jeg var ferdig. I stedet
tok jeg et år på folkehøgskole, hvor jeg
spilte mest håndball, forteller den blide
bedriftslederen.
Deretter jobbet hun som telefonselger på
Gran Canaria i ett år, og i en nettbutikk i
Oslo i to år, før hun reiste hjem til Trøndelag og fikk jobb i en bank i Trondheim.
– Først jobba jeg som kundekonsulent og
deretter som bankvert. Jeg var der i totalt
fire år, men hele tiden som vikar. Det er
ikke lov å jobbe mer enn fire år som vikar,
men siden jeg ikke hadde høyere utdanning, fikk jeg ikke fast ansettelse. Dermed
ble jeg arbeidsledig, forteller hun.
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MÅTTE LUKE UGRESS

Faren til Tonje, Per Christian Holm, er
anleggsgartner og startet i 2002 enkeltmannsforetaket Anleggsgartner 1 Holm.
I 2018, etter at Tonje var ferdig med
fødselspermisjon for sitt andre barn, fikk
hun tilbud om å begynne i bedriften til
faren.
– Jeg var litt usikker på om jeg hadde
lyst til det, for jeg ville egentlig ikke være
en sånn som «jobber for pappa». Dessuten
hadde jeg lagt fra meg tanken om anleggsgartnerbransjen etter å ha hatt sommerjobb
hos pappa som ung og ble satt til å luke
ugress, sier hun og ler.
– Men det gikk mye bedre enn forventa.
Jeg begynte med å ta meg av det administrative, og jeg var med å kjøre ut varer til

prosjektene. I tillegg har jeg vært med ute
på jobber ved behov, og deltatt på både
steinlegging og planting, samt brøyting
om vinteren.
KJENT KOLLEGAENE HELE LIVET

I mars i år kom det inn en ny eier i selskapet, samtidig som det ble et AS. Tonje fikk
da spørsmål om hun hadde lyst til å bli
daglig leder for bedriften, som har totalt
21 ansatte (inkludert vikarer).
– Det var veldig hyggelig å bli spurt,
men jeg var først litt usikker på om jeg var
kapabel til å klare det. Jeg kom fram til at
jeg ikke hadde noe å tape, så jeg bestemte
meg for å takke ja og satse for fullt. Det
har vært veldig travelt, men det har gått
overraskende greit så langt, forteller hun
fornøyd.
– Heldigvis virker det også som om de
andre ansatte er fornøyde. Jeg har hatt god
hjelp av anleggsleder Terje Tronsaune, som
har vært her i 11 år. Enkelte av dem som
jobber her har jeg faktisk kjent mer eller
mindre hele livet, som kollegaer og kamerater av pappa, og nå skal jeg liksom være
sjefen til dem alle sammen. Det er veldig
rart, smiler hun.
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FAGBREV PÅ JOBB

For ett års tid siden, etter å ha opplevd
å få en del spørsmål fra kollegaer ute på
prosjektene som hun ikke kunne svare på,
bestemte Tonje seg for å ta fagbrev som
anleggsgartner.
– Jeg følte jeg at jeg ikke hadde nok
kunnskap, og fant ut at jeg ville ta fagbrevet for å lære faget grundig. Jeg kontaktet
dermed Erik Waldum i OKAB, og vi søkte
til fylkeskommunen om å ta «fagbrev på
jobb», forteller hun. (Fagbrev på jobb er
en kontraktsfestet opplæringsordning,
hvor kandidatene må ha fast ansettelse i
en bedrift og ha minimum ett års praksis
i faget, red.anm.).
– Da det ble godkjent, var det bare å hive
seg rundt og begynne. Jeg fikk godskrevet
arbeidserfaring, og utgangspunktet er at jeg
skal ta fagprøven neste sommer. Men først
må jeg bestå en skriftlig eksamen. Den skulle
jeg egentlig ha tatt nå i juni, men den ble
utsatt til nærmere jul på grunn av koronaen.
TRAVEL TID

Det er dermed svært hektiske dager for
den ferske bedriftslederen, som i tillegg til
å fungere som daglig leder skal ta fagbrev,
samtidig som hun har to små barn hjemme
og spiller håndball tre-fire ganger i uka.
– Det er nok å holde på med, ja. Det er
bare å prioritere, sier hun og ler igjen.
– Det blir mye jobb på kveldstid når
ungene har lagt seg, for å si det sånn. Jeg
får god støtte fra mannen min, Aleksander,
som tar mye ansvar hjemme. Hadde det
ikke vært for ham hadde jeg ikke kunnet
«satse» på karrieren. I tillegg får jeg bra
oppfølging av både Per Jostein Sletvik, som
er min faglige leder, og anleggsleder Terje
Tronsaune, så jeg satser på at det går bra.
Jeg tror jeg vil føle meg mye tryggere på
egen kompetanse når jeg får fagbrevet,
avslutter hun.

SNART FAGLÆRT: Da hun begynte i bedriften tok hun seg av det administrative, men var også
med ute på jobber og var med på steinlegging og planting. Hun bestemte seg for å ta fagbrevet for
å lære faget mer grundig.

Førsdal Harpa

For alle som skal skille masse på en enkel måte.
Fordeler med Førsdal Harpa:
✓ Lang levetid
✓ Enkelt og skifte mellom størrelsen på siktet masse
✓ Lett å flytte
✓ Solid konstruksjon
✓ Fastkiling av masse er ikke noe problem
Kontakt: Knut Lofthus | Tlf: 97 76 85 48 | Mail: kl@molandmek.no | www. molandmek.no
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Størrelse på harpa kan lages etter deres ønske.
Ta kontakt for tilbud!
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UTLASTING PÅ TOLGA KRAFTVERK

Kjører ut 1.200.000
kubikkmeter stein
Ottadalen Anlegg kjører ut enorme mengder med
stein ut fra tunellen som bygges til Tolga kraftverk.
Totalt over 1,2 millioner kubikk.
Tekst: Harald Vingelsgaard – anleggsmaskinen@mef.no

– En fin jobb, sier sjåfør Per Arne Kirkeby
der han sitter i lastebilen.
Kjøringen nærmest døgnet rundt på
dårlige veier inne i fjellet gir enorm slitasje
på bilene. Derfor kjører Kirkeby en gammel
reservebil den dagen vi er på besøk. Den
nesten nye bilen han vanligvis kjører er
på verksted.
Ottadalen Anlegg er underentreprenør
til Skanska som bygger Tolga kraftverk for
Eidsiva Vannkraft. Dette blir en lang tunell,
over 12 kilometer.
De sprenger seg inn i fjellet fra to steder:

Erlia i nord og Kleven noen kilometer sør
for Tolga sentrum, helt nord i Hedmark.
Vi blir med sjåfør Per Arne Kirkeby på en
tur inn i fjellet ved Kleven. Inne i tunellen
blir det straks mørkt. Kun lyset fra bilen
lyser opp foran ham. Veien han kjører på
den første strekningen er som en middels
god setervei. Lenger inn blir det stadig mer
hullete og humpete.

HEKTISK TRAFIKK

Sjåfør Kirkeby stopper mange ganger for
å slippe forbi motgående lastebiler. Til
sammen åtte lastebiler kjører fram og
tilbake mellom tunellen og tippen samtidig. På siden av veien i tunellen er det
møteplasser flere steder,
med nummerering på
fjellveggen ved hver
enkelt av dem. Kirkeby
får beskjeder fra
de andre

sjåførene, og gir info på interkommunikasjonsanlegget underveis, noe som er
spesielt viktig når det er dårlig sikt.
Lufta foran bilen blir brått grå, nærmest
som en sky. Snart blir det elendig sikt, han
ser kun noen meter foran bilen. Fjellet inne
i tunellen ble sprengt med flytende sprengstoff for kort tid siden. Den dårlige luften
kommer etter sprengingen. Det lukter også
litt merkelig. Kirkeby hoster litt mens han
kjører, men han klager ikke. Bortsett fra
korte strekninger, er lufta for det meste ok
inne i tunellen. Et utluftingsanlegg blåser
frisk fjell-luft utenfra og inn til stuffen
innerst i tunellen, slik at den dårlige lufta
presses ut.

stadig gi og ta imot beskjeder fra de andre
sjåførene. Inne i tunellen er det aldri kaldt,
ingen kuldegrader, men ofte 10-12 varmegrader selv om det kan være ned mot 30
kuldegrader ute.
Når Kirkeby kommer ut i dagen, kjører
han på en navnløs bru over fylkesvei 30.
Brua ble bygget kun for massekjøringen,
for å unngå den vanlige trafikken på denne
veien mellom Tynset og Røros.
På andre siden av brua fortsetter han et par
hundre meter oppover lia hvor det er blitt en
kjempestor tipp med flere hundre tusen tonn
knust fjell. Snart er han på vei tilbake og inne
i tunellen for å hente mer stein.

26 TONN PÅ LASTEPLANET

Slik kjører Ottadalen Anlegg sine sjåfører
natt og dag.
– Vi kjører 12:9 skift, 12 dager på og ni
dager fri, forklarer han.
Noen skift starter om ettermiddagen og
kvelden, med kjøring ut over natta til tidlig
om morgenen. Andre skift er på dagtid.
Kirkeby bor, som de fleste andre, på brak-

Kirkeby stopper innerst i tunellen. Der
ligger det knust fjell fra forrige sprenging.
Maskinfører Kjetil Trydal i Skanska lesser,
om lag 26 tonn med sprengt fjell på lastebilen, med sin beltelaster. Kirkeby kjører ut
igjen. På samme måte som da han kjørte
inn, møter han mange lastebiler og må

NATT OG DAG

Sted: Tolga

MASSER: En stor tipp med sprengt fjell
ovenfor Kleven i Tolga. Totalt kjøres
1,2 million kubikkmeter ut av den 12
kilometer lange tunnelen. (Alle foto:
Harald Vingelsgaard) .

TOLGA KRAFTVERK
Eidsiva Vannkraft er utbygger
av Tolga kraftverk på vegne av
Opplandskraft DA. Skanska utfører
jobben. Skanska har leid inn mange
underentreprenører. Ottadalen
Anlegg har all massekjøring fra
tunellen.
Tolga kraftverk koster totalt om lag
900 millioner kroner. Kraftverket
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skal utnytte fallet i elva fra
Håmmålvoll i Os til foten av
Eidsfossen i Tolga, et fall på om
lag 86 meter.
Utbyggingen skal være ferdig høsten
2021. Det skal gi 205 gigawatt
(205 milliarder watt) strøm, noe
som tilsvarer forbruket til om lag
10.000 husstander.
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SJÅFØR: Per Arne
Kirkeby innerst i tunellen.
Maskinfører Kjetil Trydal
fra Skanska laster på
stein med beltelasteren.

GJENGEN: De kjører natt og dag for Ottadalen Anlegg: Knut Roar Hanssen, Mikael Karlsson, Per Arne Kirkeby, Erik Engzelius (kjører for
Ramlos AS - innleid), Knut Inge Myran, Ingar Sønmør, Atle Østvold og Rolandas Zavadzkas (kjører for Brødrene Harsjøen - Innleid).
Her står de foran tippen ved Kleven i Tolga i Hedmark en dag tidlig i mars.

kerigg på Tolga de 12 dagene han kjører.
Så reiser han hjem til Lom nord i
Gudbrandsdalen når han har fri.
– Jeg er svært godt fornøyd med jobben
min nå. Ryddige arbeidsforhold og faste
arbeidstider, i motsetning da jeg kjørte
langtransport og var på jobb døgnet rundt,
sier han.

Ottadalen Anlegg har på det meste hatt
35 ansatte i sving på dette anlegget.
PAUSE

Når all masse er kjørt ut etter salven blir det
en kjørepause. Boreriggen tar plass foran
fjellveggen og det bores til neste lading.
Ofte bruker sjåførene mye av denne tiden

STUFF: Her er det blitt en vanndam i veien innerst i tunellen hvor det ikke har vært arbeid
de siste dagene. Kun én salve gjenstår før gjennomslag mellom nordgående og sørgående tunell
til Tolga kraftverk.
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til å bygge vei innover i tunellen eller reparere biler og utstyr.
Vi får et kort møte med alle de åtte sjåførene på skiftet. De stopper på nedsiden av
den store tippen. En av de andre sjåførene
er superglad for å være med på å kjøre for
Tolga kraftverk.
– Jeg har ventet på denne kraftutbyggingen i 40 år! Nå har jeg kort vei til jobben
og kan bo hjemme, humrer sjåfør Ingar
Sønmør.
Han kommer fra Tolga, kommunen der
kraftutbyggingen foregår. Han vokste opp i
Kåsa i Tolga. Det var andre tider da Sønmør
var guttunge.
– Vi hadde ikke strøm i vårt hus før jeg
ble fem år gammel i 1959, minnes Sønmør.
Han er glad for å være med på en utbygging som forsyner folk med strøm. Tolga
Kraftverk skal gi strøm til om lag 10.000
husstander.
– Dette blir min siste jobb som sjåfør.
Når tunell-jobben er over, er det slutt. Jeg
pensjonerer meg, sier 66 år gamle Sønmør.
Som pensjonist kan han stolt fortelle at
han har vært med og bygd Tolga kraftverk
i hjembygda. Han er ikke alene om å synes
det er moro å være med på en slik kraftutbyggings-jobb.
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– Det er artig å se hvordan en slik utbygging foregår. Jeg har aldri vært med på
lignende før, sier sjåfør Atle Østvold.
Når Tolga kraftverk blir ferdig, skal
vann fra Glomma føres fra elva og inn i
tunellen ved Håmmålvoll i nord, gjennom
kraftverket i fjellet, og videre til foten av
Eidsfossen i sør.
KNALLHARD SLITASJE

Kjøring i tunell gir knallhard slitasje på
bilene. Da Ottadalen Anlegg begynte å
kjøre 1. november 2018 var flere av bilene
nye. Nå er de snart utslitt.
Dekkene slites svært raskt og det blir
mange punkteringer. Hjul med nye dekk
ligger klar i verkstedteltet. Sjåførene
skifter hjul og gjør mye av skruingen på
bilene selv.

UTE: Slitasjen er stor på denne kjøringen.
Den nesten nye lastebilen var på verksted,
og en gammel reservebil måtte til pers. Her
er Per Arne Kirkeby ved tunellåpningen.

EN STOR JOBB

– Dette er en stor og bra jobb. Kontinuerlig
og forutsigbar drift for oss, sier Kai Ove
Gården. Han er deleier i Ottadalen Anlegg
og bedriftens anleggsleder på jobben på
Tolga.
Ottadalen Anlegg holder til i Vågå nord
i Gudbrandsdalen, om lag to og en halv
times kjøring fra Tolga.
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Ottadalen Anlegg kjører 12 biler på det
meste på Tolga, derav tre innleide. Firmaets
kontrakt med Skanska har en verdi på 45
millioner kroner.
Ottadalen Anlegg har lang erfaring med
kjøring av masse fra tuneller til kraftverk.
De har vært med på Nedre Otta kraftverk,

Øvre Otta kraftverk, Smådøla vannkraft
og Rosten kraftverk, alle sammen nord
i Gudbrandsdalen i nærheten av der de
holder til. Nå i sommer skal de være ferdig
med kjøringen for Tolga kraftverk.
– Vi har vært heldige som har fått alle
disse jobbene, sier Kai Ove Gården.
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TAR «KORONA-DUGNADEN» PÅ ALVOR:
Kjell-Iver Gjerdalen, daglig leder i Gjerdalen
Entreprenør, ønsker å støtte lokale butikker,
restauranter etc., som sliter ekstra under koronapandemien. (Foto: Gjerdalen Entreprenør).

Støtter lokalt
næringsliv – gir
2000 kr til alle
ansatte

– Vi har merket koronakrisen vi også, men det er jo enkelte
bransjer som har vært mye hardere ramma enn bransjen vår. Jeg
tenker da særlig på restauranter, butikker, reiseliv etc. Vi ønsker å
støtte disse bransjene lokalt, slik at hjulene begynner å rulle igjen,
forteller Kjell-Iver Gjerdalen. Han er daglig leder for Gjerdalen
Entreprenør og styreleder for Maskinentreprenørens Forbund
(MEF) i Oppland.
– VI MÅ STØTTE HVERANDRE

Sted: Lillehammer

Gjerdalen Entreprenør AS på Lillehammer har tatt den «nasjonale koronadugnaden» på alvor. Bedriften deler nå ut 2000 kroner til alle ansatte, i form av
ett gavekort som kan brukes i Lillehammer sentrum.
Tekst: Runar F. Daler – rd@mef.no
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HYGGELIG OVERRASKELSE: Alle ansatte i Gjerdalen Entreprenør fikk en hyggelig overraskelse sammen med lønnsutbetalingen 25. mai. Tanken
er at det vil kunne bidra til at de lokale «næringshjulene» begynner å rulle igjen. Bildet er fra en annen hyggelig anledning; da de ansatte var på
demofeltet til Cat i Malaga i 2019. (Foto: Gjerdalen Entreprenør).
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Gjerdalen Entreprenør AS er et entreprenørfirma som utfører
oppdrag innen graving og massetransport, både for private og
offentlige oppdragsgivere. Bedriften holder til på Lillehammer,
har 32 ansatte og omsetter for ca. 100 millioner kroner i året. Så
og si hele omsetningen kommer fra oppdrag i hjemkommunen
og andre nærkommuner i Innlandet.
– Vi er jo alle avhengig av at «nærlingshjulet» går rundt. De
bedriftene som nå sliter som verst er jo også våre kunder. Hvis vi
mister våre kunder, så har vi ikke lenger noe grunnlag for å drive
butikk. Vi håper våre ansatte nå legger igjen noen kroner i lokale
butikker og restauranter, eller kanskje tar med partneren på en
hotellovernatting. Vi må støtte hverandre! slår Gjerdalen fast.
– Vi håper dette blir en positiv vinkling i disse koronatider,
og at det kanskje kan bli en synergieffekt. Vi vil oppfordre andre
bedrifter til å gjøre noe tilsvarende, dersom de har mulighet
til det.
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KOMMER ALLE TIL GODE

Alle de 32 ansatte i Gjerdalen Entreprenør fikk dermed en hyggelig
overraskelse sammen med lønnsutbetalingen i slutten av mai.
– Jeg håper de benytter anledningen til å ta med partneren og/
eller barna ut og spise en god middag, kjøpe noen nye klær, eller
benytte noen av de reiselivstilbudene eller turistattraksjonene som
finnes i vårt distrikt. Slik bidrar vi til at næringslivet begynner å
rulle igjen, som kommer oss alle til gode avslutter han.

Alt du trenger
av tilbehør,
pumper og filter.

dieseltank.no
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“Alle oppdrag er like viktige om de er store eller små,
- og husk at det umulige tar bare litt lengre tid.”

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

Mob. 90 05 54 52

www.petteraolsen.no
SIDE 34
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SPRØYTES: Fjellet i bakkant
av tomta i Kobbervikdalen
betongsprøytes. (Alle foto:
Jørn Søderholm)

PUMPE: Èn mann kontrollerer pumpa. To i kurven legger betongen.

UTSTYR VIKTIG

Satser på trygt
og sikkert utstyr
Fjellsikring er et fag i rivende utvikling. Fra knemater til supereffektive og
HMS-vennlige rigger for boring i store høyder. Arbeidet utføres av dyktige fagfolk,
med den ekstra stoltheten som ligger i et fagbrev. Nå er sjefen bekymret for
oppdragene framover.
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Her gjør Christer Skoland det han aller
helst bruker dagene på: Bore boltehull høyt
oppe i fjellet. Verktøyet er en Magni RTH
5.35. Den er en av to slike rigger i maskinparken hos Gjerden Fjellsikring AS.
Ytterst på den 35 meter lange armen
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sitter et Montabert HC50 boretårn. Et
vanlig tårn på tunnelrigger, men altså også
godt egnet til boring i høyden.
INNTIL 25 METER DYPT

Med stangskifter kan han bore inntil 7,5

meter dype hull automatisk – og opptil 25
meter med manuelle skiftinger. Selv ser og
styrer han boringen fra liftkurven noen
meter unna.
– Veldig effektivt redskap! Dette er moro
å jobbe med, sier Christer Skoland.
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Han har boret sine timer med knemater,
og er såre fornøyd med å slippe vibrasjonene
og støyen i den. Kollega Kent Opsvik er med,
for opplæring på boreriggen. Vi møter de
på et oppdrag i Kobbervikdalen utenfor
Drammen, der de bolter en bergvegg i
bakkant av tomten på et byggeprosjekt.
Noen kilometer unna, i Mjøndalen er et
annet lag i gang med sikring av en bergvegg
i bakkant av en tomt der det skal bygges et
boligprosjekt. Tomta er et gammelt kalksteinsbrudd. Deler av veggene er sikret
med bolter og nett, mens denne delen er
så "råtten" at den sprøytes med betong før
den blir boret og boltet.
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På utstyret skal fjellsikrere kjennes. Det er
nokså fritt etter Peer Gynt, for egentlig var
det ridestell og storfolk Ibsen skrev om.
Men utstyret er nok like viktig for dagens
fjellsikrere som ridestellet var for fintfolket
på Peer Gynts tid. Minst.
Utstyret gir nemlig en god indikasjon på
hvor nøye fjellsikringsfirmaet er på HMS
for de som gjør jobben i fjellet. Der har det
nemlig skjedd mye på få år.
– Fjellsikring er ikke noe ni-til-fireliv. Her er det jenter og gutter med høy
arbeidsmoral som reiser landet rundt på
oppdrag. Bolting, nett og sprøytebetong
på alt av fjell. I byggegroper og tomter, i
tunnel og langs vei og jernbane. Som seriøs
arbeidsgiver prioriterer vi å investere i
best mulig utstyr til å gjøre jobben. Det er
effektivt, men god HMS er det viktigste. Vi
slipper ikke helt unna knemater og håndholdt boring. Mange steder kommer man
ikke til med annet, og må bruke håndholdt
utstyr. Man vi gjør alt vi kan for å slippe
å bruke det.
Det sier Vegar Gjerden, deleier og daglig
leder i Gjerden Fjellsikring. Vi møter ham
på kontoret i Svarstad.

ten i 2009. Gjennom 11 år har tilgjengelig utstyr for fjellsikrerne blitt betraktelig
bedre.
Den raske utviklingen er en av grunnene
til at Gjerden liker å leie det meste av utstyret som brukes. De to store Magni-riggene
og betongsprøytebilen eier firmaet selv.
Resten av utstyret leier de.
– Fint at utleieselskapene bygger seg
opp på sånt utstyr. Da har alle som driver
med dette tilgang på det. Det er godt for
konkurransen og HMS-en, sier Gjerden.
Det har også foregått store endringer på
et annet område, som de fleste entreprenører antakelig vil kjenne seg igjen i.
– Dokumentasjon. Papirer! Det har
endret seg mye på de årene. Nå har det

BLITT BEDRE

Herfra styrer han en bedrift med 60 ansatte
og en omsetning på rundt 110 millioner. 40
av de 60 er i produksjonen ute. Sammen
med de to andre eierne startet han bedrif-

SJEFEN: Vegar Gjerden. Deleier og daglig leder
i Gjerden Fjellsikring AS.
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det. Det har vært en kamp, men nå har vi
endelig fått en plan.
– Hva har vært viktigst i den kampen?
– At folk ikke må ha store deler av læretida på sprengning. Nå holder det å ha litt
sprengning i løpet av læretida, sier Gjerden.
Nå har Gjerden Fjellsikring AS 18
ansatte med fagbrev. Flere skal gå opp i
nær framtid, og flere lærlinger er på vei inn.
– Jeg er veldig glad for at vi har fått litt fart
på dette med å være fagarbeider, sier han.

BORER: Christer
Skoland t.h. og Kent
Opsvik. Magni-riggen
bak er 35 meter høy.

RAR VINTER OG VÅR

STANGSKIFTER: Med stangskifteren kan Magnien bore 7,5 meter dypt automatisk. Eller inntil 25 meter med manuelle skift.

blitt helt horribelt. Det vi før greide med
tre mann må vi ha åtte til å gjøre nå. Kun
i administrasjon, sier han.
KOORDINATER PÅ HVER BOLT

Akkurat hva som skal dokumenteres varierer. Men sjekklister er en gjenganger. Og
andre papirer som skal bekrefte at det fjellsikrerne gjør er riktig.

Noe av det siste på dokumentasjonsfronten er oppdragsgivere som gjerne vil
ha koordinater på hver eneste bolt. I dag
dokumenteres det vanligvis med bilder,
som gir best oversikt. Men koordinatfestede bolter er på gang.
– Det er noen som forsker på utstyr som
kan automatisere den dokumentasjonen,
med GPS og måling av borelengder. Vi vet

ikke når det kommer, bare at noen prater
om det. For vår del er det økonomi det.
Her er det lister, som nå skrives av mennesker. Det kan gjøres feil. Når du er på bolt
nummer tusen i et oppdrag, så har du helt
sikkert gått i surr noen ganger. Det gjør
ingenting om det kommer bedre utstyr
for mer nøyaktige målinger. Det er snakk
om å tette alle mulige avvik, sier Gjerden.
Ikke bare er utstyret på topp – i mer enn
én forstand. Også kompetansen er på vei
oppover i fjellsikringsfaget. Et utpreget
praktisk og erfaringsbasert fag, men også
her har man begynt å få fart på stoltheten
i å være en fagarbeider med det formelle
på plass.
FAGBREV

TRIVSEL: – Veldig moro å jobbe med dette, sier Christer Skoland.
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Nærmere bestemt i form av et fagbrev,
i Fjell- og bergverksfaget. Etter flere års
diskusjoner og påvirkning fra MEF og
andre i bransjen har man nå på plass et
system der fjellsikrere kan gå opp i en
fagprøve på sitt eget fagområde.
– Det har ikke vært gjennomført tidligere, på grunn av krav om sprengning i
opplæringen. Det er ikke sprengning våre
folk driver med. De skal sikre berget etter
at det er skutt i stykker. Sprenger skal også
gjennom fjellsikring, men går ikke opp i
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Denne vinteren og våren har vært rare
greier, også for Gjerden Fjellsikring. Tiltakene mot koronaepidemien har vært så sin
sak. Fjellsikrere jobber oftest i små lag med
god avstand mellom hverandre.
Derfor har tiltakene gått mest på å unngå
spisebrakker og reise hjem etter arbeid i
stedet for å ligge borte. Sistnevnte er
gjennomført for alle med inntil to timers
kjøring til oppdaget.
Oppdragsmengden har vært det rareste.
Det har vært nær fullstendig tørke på
oppdrag fra fylkeskommunene, etter at
de overtok fylkesveiansvaret fra Statens
vegvesen.
– Vi har regnet på jobber for 25 millioner
fra januar til mai. Det burde vært 250. Av
de 25 var det én jobb på 17. Det har ikke
kommet ut noe. Ingenting. Helt tørke. Det
er ikke bra i det hele tatt, sier Vegar Gjerden.
TRAVELT – OG BEKYMRET

Likevel forteller han i neste setning at de
sjelden har hatt så mye å gjøre som denne
våren. Omsetningsrekorder hver måned.
En del har det vært på større prosjekter,
der de leies inn som UE. Aller mest har
det vært på et ras av små ad-hoc-jobber.
Gjerne på kort varsel.
– Vi har sittet på onsdag med 10-15
mann ledige kommende mandag. Så
kommer vi til fredag, og da er det ingen
ledige igjen. Vi har masse folk som har gått
på ad-hoc hasteoppdrag i vinter og vår.
Mye å gjøre, men det har gått fra hånd til
munn uke for uke.
– Det må være et eksempel på blanda
følelser? Hva kommer det av, tror du?
– Mye av årsaken kan være at vi har
vært heldig med vinteren. Alt som vanligvis skulle vært gjort fra påske og utover
sommeren har blitt gjort gjennom en mild
og snøfattig vinter. Framover er ordrereserven dårlig. Det er stort behov for fjellsikring rundt om i Norge. Nå er det gode
muligheter til å få det gjort, oppfordrer
Vegard Gjerden i Gjerden Fjellsikring AS.
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BOLT: Martin Natås
gyser bolter.

Sted: Sauda

OPERATIVT: Wimo
Fjellsikring har jobbet på
FV520 i Sauda i seks uker
i vår. F.v. anleggsleder
Helge Mæstad, lastebilsjåfør og borer Isak
Hernandez og bas Kim
André Lunde. (Alle foto:
jørn Søderholm)

Sikker sikring i Sauda
Bratte fjellsider, trafikk tett på og løs stein som skal rives ned eller boltes fast.
Det er hverdagsjobb for fjellsikrere med erfarent blikk og godt utstyr. I Sauda har
Wimo Fjellsikring AS sikret en trang og rasfarlig FV520, og sperret den eneste
veien inn til bygda i seks uker.
Tekst: Jørn Søderholm - jos@mef.no

SAUDA: – Trafikkavviklingen har vært den store utfordringen
her. Uten tvil, sier anleggsleder Helge Mæstad i Wimo Fjellsikring
AS.
Fjellsikringsentreprenøren med base i Bergen har denne våren
hatt en stor og langvarig jobb med sikring av FV520 ved Sauda.
Det er den eneste veien inn til bygda, så lenge veien over fjellet
fra Røldal er vinterstengt og fullpakket av rekordmengder snø.
Utstyret krever hele veibredden for å få gjort jobben skikkelig.
Da blir det lange perioder med stengt vei, mens trafikkdirigenter
slipper trafikken puljevis gjennom arbeidsområdet.
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TRAFIKKAVVIKLING

For karene som gjør jobben blir det litt uvante arbeidstider, med
arbeidsdagen delt i to. Første økt fra ni til to, siste økt fra 19 til 23.
Fjellsikrere jobber ofte på eller svært nært vei. Folk i faget er godt
kjent med å organisere trafikkavvikling gjennom arbeidsområder.
Det er likevel sjelden deres arbeid får så stor påvirkning på hverdagslivet i et lokalsamfunn som karene fra Wimo har hatt i Sauda
denne våren. Selve jobben er mye likt de fleste andre oppdrag i
fjellsikringsfaget.
– Skogrensk, stein og spett. Mye av det er godt håndarbeid. Her
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TÅLMODIG: Tommy Haugland borer for bolter med en
Sandvik 125 hjulrigg. – Fin jobb! Her er det alltid noe nytt å lære,
sier han. Bilister venter tålmodig på å slippe ut av Sauda.

NYTT: Anleggsleder Helge Mæstad er storfornøyd med første
jobb for Rogaland fylkeskommune som byggherre.

LANGT: Kranen er en 92 tonnmeter Palfinger. Den rekker 30 meter ut i alle retninger med Wimmer boretårnet.

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.

er vi inne med litt maskinpigging på den ene skjæringen. Det har
vi ikke innomhus med eget utstyr, så det har vi leid lokalt av AS
Forskaling. Ellers er vi inne med forskjellig utstyr og maskiner
etter behov, sier Mæstad.
Som anleggsleder har han ansvaret for flere av selskapets jobber.
Han tilbringer mye av sin arbeidstid i Amaroken og telefonen. Her
ute på jobben har han mest en servicefunksjon i å sørge for at gutta
har alt de trenger. På anlegget er det nemlig én mann som har full
kontroll på det hele: Basen. Han med den gule klatrehjelmen på
hodet. Han har tett radiokommunikasjon med trafikkdirigentene
i begge ender og full oversikt over det som foregår imellom dem.

• Leser XML, KOF, DXF format.
• Direkte import/ eksport Gemini.
• Infrakit kompatibelt.
• Mulighet for å laste inn alle
referanse modeller samtidig
for enklere oversikt.
• Alle innmålte punkter samles i
én prosjektpool i skyen.
• Kodelister kan pushes fra server.
• Live-visning av andre maskiner.
• Live-deling av innmålte punkter
mellom maskiner.

Følg oss på
facebook!

Salg, support og prosjektering av maskinstyring
Masseberegning – Oppmåling – Kontraktsoppfølgning
3D Laserscanning, Dronescanning og fotografering
Salg og service av Lasere og Kabelsøkere. Eget verksted.

maskinstyring as
Tlf. 48 24 55 55

post@maskinstyring.com

www.maskinstyring.com

LEDELSE: Bas Kim André Lunde (t.v.) og anleggsleder Helge Mæstad.
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BORETÅRN: Isak Hernandez er imponert over Wimmer boretårnet.

NØKKELROLLE

Kim André Lunde heter mannen i nøkkelrollen på Sauda-prosjektet.
– Ja, at én person har full kontroll er nøkkelen til å få prosjektet
til å gå. Vi har tett dialog. Han holder meg oppdatert og fordeler
oppgaver. Både jeg og Kim må være ordentlig på. Ellers går det
på høgg og belegg. Da blir ikke ting linet opp og klart, og vi får
ikke flyt i jobben. Man må ha et stort bilde for å holde flyten.
Så er det opp til meg å sørge for at Kim har de maskinene og
ressursene han trenger.
Kim André Lunde har jobbet hos Wimo siden 2014. Men fjellsikring har han jobbet med mye lengre enn det.
– Verdens beste jobb og fag. Jeg har holdt på med dette siden
jeg var med far på jobber som gutt, sier Lunde.
For å gjennomføre fjellsikring effektivt, trygt og sikkert trengs det
både flinke folk og godt utstyr. Det hjelper lite med det ene uten det
andre. Hos Wimo er det tre hovedkomponenter i organisasjonen.
– Tre lag som går i tau og sele hele dagen, rydder og sikrer. Så har
vi en håndfull karer som jobber fra lift med nettmontasje og mindre
jobber. Kranbilen er den tredje faktoren. Så snart vi får litt volum
på boring og bolting, så er vi kjapt inne med kranbilen for boring.
EFFEKTIV KRANBIL

www.laserbutikken.no
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STANDARD: Den gode(?),
gamle knemateren er
stadig med. Martin Natås
bolter og monterer nett.

– Den er effektiv?
– Ja, veldig! Den øker effektiviteten på boringen betydelig. Alternativet hadde vært lift og knemater, som sliter ut både rygg og sjel
på folk. Det er strålende HMS å ha disse kranbilene, sier Mæstad.
På jobben i Sauda besørges boringen av Isak André Hernandez
(27) fra Vaksdal. Han er sjåfør og borer på Wimo Fjellsikrings
borekranbil nummer to.
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En MAN TGS 35.500, fireakslet bil med Hydrodrive på begge
forakslinger. Kranen er en 92 tonnmeter Palfinger PK 92002 SH
kran. Ytterst sitter et Wimmer boretårn. En ekstra slangepakke
sørger for å sende tilstrekkelig med olje til boretårnet – også når
kranen er strukket ut til full 30 meters rekkevidde.
– Fullforsterket frontlabb, til 38 tonn. Dermed har jeg full rekkevidde også framover. Her er det rundt 20 meter på det høyeste, så
det blir ikke bruk for maksimal rekkevidde. Men jeg har vært på
jobber der den har vært for liten. Det blir aldri stort nok, skratter
Hernandez.
WIMMER

Med fullforsterket ramme, kran, boreutstyr, kompressor og vanntank er det ikke mye nyttelast igjen på bilen. Men det er greit, for
det er ikke mye plass igjen på kassa heller.
Boretårnet er basert på en Tamrock hammer, med girkasse
ombygget av Wimmer. Hammeren er egentlig spesialisert for
løsmasseboring. Her er det kraftig moment.
– Helt fantastisk utstyr! Er som en drøm å jobbe med dette.
Både utstyret, faget og bedriften.
– Fordi...?
– Jeg har drømt om å kjøre lastebil siden jeg var gutt. Så begynte
jeg i fjellsikring før jeg fikk kjøre lastebil, og oppdaget hvor gøy
det er. Her får jeg kombinere begge deler. Blir ikke bedre, sier
Isak André Hernandez.
Wimo Fjellsikring mener seg å være alene i Norge om å bore
støvfritt med utstyr som dette. Det gjør dem svært så fleksible,
og godt tilpasset arbeider nær bebyggelse.
MAN-en Hernandez kjører er kranbil nummer to i selskapet.
Den ble kjøpt for et par år siden, til erstatning for Mercedes.
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FORNØYD: Kjøre
lastebil og drive
fjellsikring, i én og
samme jobb. Det
blir ikke bedre enn
det for Isak André
Hernandez.

PIGGING: Maskinpigging
ble leid inn av lokale
Forskaling AS fra Sauda.
Joakim Østebø Vanvik kjørte
den maskinen. Her i prat
med bas Kim André Lunde.

Skredsikring gir
ansiktsløftning
langs Nidelven
For å kunne realisere en utbygging av Studentersamfundet i
Trondheim, må skråningen ned mot Nidelven først skredsikres.
Det gir samtidig området et kjærkomment estetisk løft.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

STENGT: Trafikkavviklingen har vært den
største utfordringen. FV520 er den eneste
veien til og fra Sauda. Der ble det trangt.

BESKYTTELSE: Det er
hardt å være asfalt når
steinen kommer ned. Da er
det godt å ha beskyttelse.

For ikke lenge siden kjøpte Wimo sin tredje kranbil, også den
en Mercedes.
JOBBER I BERGEN

– Det blir mer og mer vanlig med sånt nå. Flere av våre konkurrenter ser på sånne rigger. Det er et veldig godt redskap ute på
jobbene, sier anleggsleder Helge Mæland.
Som andre fjellsikringsfirmaer tar de gjerne jobbene der de er.
En god del av jobbene deres er i og i nærheten av Bergen. Nye
Osvegen, for eksempel. Og Bybanen. Der har Wimo vært mye
inne med bolting og sprøytebetong.
Jobben i Sauda utføres med Rogaland fylkeskommune som
oppdragsgiver. Tidligere har sånne jobber vært for Statens vegvesen. Men fra årsskiftet er det altså fylkeskommunene som har tatt
over. Erfaringene så langt lover godt.
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SPENT FØR SAUDA

– Før oppstart i Sauda var vi spente på hvordan det skulle bli å
jobbe direkte under Statens vegvesen og fylkeskommunen. Ikke
minst på grunn av alle krangler i media mellom SVV og hovedentreprenører. Bekymringen var ubegrunnet. Samarbeidsklimaet
har vært veldig bra. Utfordringer har vi kommet til enighet om
fortløpende, uten å stanse arbeidet i påvente av løsninger eller
beslutninger.
– Det har blitt snakket om at man skulle få gjort rassikringsarbeider som tiltak i forbindelse med koronaepidemien. Hvordan
har dette påvirket dere?
– Ingenting. Jobbene som skulle komme ut i forbindelse med
Covid-19 har vi ikke sett noe til ennå. Det som har holdt oss i
gang gjennom denne tiden er prosjekter som har vært planlagt
før utbruddet av korona, sier Helge Mæstad.
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BLIR FINT: Snart blir det enda
finere å rusle langs elva og se
over mot Nidarosdomen.
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ANSIKTSLØFTNING: Anlegget er godt synlig fra «Marinen» på
andre siden av Nideleven, der Nidarosdomen ligger, og vil
gi området et kjærkomment estetisk løft. I bakkant ser man
hovedbygningen på NTNU, og helt til høyre ligger det velkjente
runde, røde huset Samfundet, som skal bygges ut.

Studentersamfundet i Trondheim har
lenge hatt ønske om å utvide Samfundet, det velkjente runde, røde bygget som
ligger på Elgeseter, på sørsiden av Nidelven.
Grunnforholdene har imidlertid gjort det
vanskelig.

– Deler av grunnen her består av kvikkleire, og det er derfor byggestopp i området
før skredsikring er utført. Derfor etablerer
vi nå en motfylling, eller en stabilitetsfylling
om du vil, ut i elva, for å eliminere risikoen
for skred, forklarer Frank Hanekamhaug.

GRANITTMUR: Steinmuren som reiser seg langs elva, bygges med granitt fra
Larvik – larvikitt – av typen lys labrador.
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Han er sivilingeniør og anleggsleder hos
Anlegg- og entreprenørservice (AOES),
som er hovedentreprenør for skredsikringsjobben, i nært samarbeid med rådgivende
ingeniørfirma Karl Knudsen AS.
TUNGE LØFT – MYE MASSER

Steinfyllingen strekker seg ca. 250 meter
i lengde langs elva, fra Elgeseter bru i vest
til Nidelven Terrasse i øst. Utfyllingen vil
gi to dekar ekstra friluftsområde når det
er ferdigstilt. Anleggsområdet er meget
godt synlig både fra Elgeseter bru og fra
parkområdet Marinen på den andre siden
av Nideleven, der Nidarosdomen ligger.
– Vi fyller ut totalt 25 000 tonn med
stein her. For å sikre tilstrekkelig stabilisering går steinfyllingen hele 18 meter
ut i elva på det meste. Først la vi et lag
med pukk på elvebunnen, før vi la store
plastringsteiner på toppen, forteller Hanekamhaug.
– Steinmuren som nå reiser seg langs
elva, bygges med granitt fra Larvik –
larvikitt – av typen lys labrador. Steinene
varierer litt i størrelse. De største er rundt
100 cm tykke og veier mellom to og tre
tonn. Det blir tunge løft, og vi må bruke
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den største gravemaskinen her til å flytte
på de største steinene, sier han.
Når Anleggsmaskinen er på besøk er
det to gravemaskiner i aksjon; en Volvo
26-tonner og en Volvo 32-tonner, men
anleggslederen forteller at de har hatt seks
maskiner her på det meste.
– BETYDELIG FORSKJØNNELSE

På innsiden av granittmuren fylles det opp

med pukk, før det til slutt skal opparbeides et parkområde, med belegningsstein,
benker, gressplen og beplantning. Dette vil
utvilsomt bli en solid estetisk oppgradering
av elvebredden.
– For å sikre at massene innenfor muren
holder seg på plass bruker vi geonett.
For hvert lag med 40 cm pukk, bruker vi
geonett til å sikre det. Geonettet legges ned
og strammes før vi legger på nye 40 cm

pukk, som komprimeres og «låses» med et
nytt geonett med nye masser over, forklarer
Hanekamhaug.
– Granittmuren skal altså ikke holde
massene inne. Den er dermed ikke å anse
som en støttemur, men mer som en pyntemur, i tillegg til at den naturligvis vil hindre
erosjon av massene innenfor. Som en del av
det nye, utvidete friluftsområdet langs elven,
vil den bidra til en betydelig forskjønnelse

LEDENDE INNEN FJELLSIKRING

Et maskinentreprenørfirma med over 40 års erfaring
GJØR KREVENDE OPPDRAG ENKLERE

KAREN SOGNS VEI 49, 3275 SVARSTAD

VI UTFØRER FJELLSIKRING FRA LIFT & TAU:
•
•
•
•
•
•

Fjellbolter og bånd
Ras og fanggjerder
Steinsprang og isnett
Wirenett

Sprøytebetong

Sprenging og demolering

•
•
•
•
•

Tunnelsikring
Løsmassesikring
Erosjonsikring
Spyle- og spettrensk
Vegetasjonsrydding

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

400 03 780

www.gjerden-fjellsikring.no
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MYE STEIN: Det
fylles ut med totalt
25 000 tonn med
stein for å sikre mot
skred.

av elvebredden her, som tidligere bare var en bratt skråning ned
i vannet, sier han.
PASSER PÅ FISKEN

til på dette prosjektet. Det er krevende og svært intensivt, både
tids- og logistikkmessig, men det er også utrolig spennende og
artig å få være med på, avslutter han.

For å forsikre seg om at det rike fiskelivet i Nidelven ikke blir
skadelidende under anleggsperioden, benyttes flere teknologiske
innretninger.
– Ved hjelp av turbiditetsmålere har vi kontinuerlig overvåkning
av eventuelt finstoff fra pukk og masser som kan komme ut i elva.
Blir nivået for høyt vil det gå en alarm, og vi må stoppe arbeidene
helt til referanseverdier er normale igjen, forteller han.
– Vi benytter også piezometre, eller trykkmålere, som er bora
ned i den strie elva på forskjellige punkter. På den måten har vi til
enhver tid kontroll på leiretrykket. Dersom trykket blir for høyt, må
vi stoppe og vente til det stabiliserer seg igjen, sier Hanekamhaug.
– Det er i det hele tatt svært mange ulike faktorer å forholde seg

OMFATTENDE: Steinfyllingen strekker
seg ca. 250 meter i lengde langs elva,
fra Elgeseter bru i vest til Nidelven
Terrasse i øst. For å sikre tilstrekkelig
stabilisering går fyllingen hele 18 meter
ut i elva på det meste.
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SPENNENDE: Det er krevende og svært intensivt, både tids- og logistikkmessig, men det er også utrolig spennende og artig å få være med på, sier
Frank Hanekamhaug, anleggsleder i Anlegg- og entreprenørservice AS.
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Fra stallarbeider
til fjellborer

Kristin Larsen (24) har alltid vært ei «hestejente» og har fagbrev i hestefaget.
Nå har hun byttet ut tøylene med fjellboremaskin. Like før sommeren tok hun
fagprøve i fjell- og bergverksfaget på et fjellsikringsprosjekt i Lillesand.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Det er litt av et karrierebytte Kristin Larsen har vært gjennom. På
hestefaglinja var det én gutt blant 30 jenter, mens i fjellsikrings- og
betongrehabiliteringsbedriften Visinor AS, der hun i skrivende
stund er lærling i fjell- og bergverksfaget, er hun én av kun to
jenter ute i produksjonen, blant over 100 ansatte.
– Det er klart det var et stort sprang, og det var jo litt spesielt.
Men det er ikke noe problem å være jente i et mannsdominert
yrke som dette. Menn fyrer seg litt oftere og lettere opp, men så
blir de også fortere ferdig med det. Det er faktisk litt mer drama
i guttegjengen på jobb enn jeg hadde trodd, men det er ikke så
mye tisking og hvisking som jenter ofte driver med, forteller hun.
– Til å begynne med var det litt uvant at det sjelden er en jentegarderobe tilgjengelig, men man venner seg fort til det. Jeg tror
faktisk gutta ofte blir mer brydd enn meg, smiler Kristin.
FAGPRØVEN

Vi møter den særdeles blide lærlingen på et fjellsikringsprosjekt
utenfor Lillesand, der hun tar fagprøven i fjell- og bergverksfaget.

FAGPRØVE: Kristin Larsen tar
fagprøven i fjell- og bergverksfaget på et fjellsikringsprosjekt
utenfor Lillesand.
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Hun skulle egentlig gått fire år som lærling, men fikk godskrevet
en del tid, og har gått litt under tre år før hun nå tar fagprøven. Rett
bak kontor- og lagerbygningen til ASKO Agder skal det etableres
ladestasjoner for trucker, og fjellskjæringen må dermed sikres med
bolter og nett. Når vi kommer på besøk, står Kristin oppe i en lift og
er travelt opptatt med knemateren og borer dype hull inn i fjellveggen.
– Det er jo litt artig når man først skal ta fagprøve at det er en
reell jobb, sier hun fornøyd. Det er to lærlinger fra Visinor på
prosjektet, som begge tar fagprøven over tre dager.
– Da sensorene fra prøvenemda var innom her i går, var vi
allerede godt i gang med jobben. Vi gjorde en grundig rensk først,
hvor vi sto med spett og fjerna alt som kunne komme til å løsne
under boringa. Det er alfa og omega å sikre anleggsplassen på
den måten, sier hun.
– Hullene til sikringsbolter skal være fra 2,4 til 4 meter dype,
avhengig av hvor langt det er inn til godt fjell. Regelen er at bolten
skal én meter inn i fast fjell. Geologene har merket av lengdene
på forhånd, men vi kan ikke følge det slavisk. Det hender vi må

SKRYT: Både opplæringskonsulent i OKAB, Trond Holm (til venstre), og faglig leder i
Visinor, Sindre Linstad, omtaler Kristin i svært rosende ordelag.
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«HEST ER BEST»: Hun har vært en hestejente
siden hun var seks år gammel, og har tatt fagbrev
i hestefaget, men hun valgte likevel en annen
karrierevei. (Privat foto).
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Visinor var godkjent opplæringsbedrift, så sendte jeg en søknad,
forteller hun.
– På intervjuet var jeg åpen om at jeg ikke kunne noen ting om
bransjen; jeg visste knapt hva en skiftenøkkel var. Men jeg var mer
enn villig til å gjøre en skikkelig innsats. Det at jeg hadde jobbet
med hest og landbruk scoret jeg nok litt på. De visste at jeg var
vant til å jobbe mye, for hestene trenger jo mat og stell uansett
om man er sjuk eller har en dårlig dag. De var dessuten på utkikk
etter en lærling, og de ville gjerne ha inn ei jente.
– Det er altså ganske tilfeldig at jeg endte opp med akkurat
dette, men jeg trives veldig godt og gleder meg stort sett til hver
eneste dag på jobb, sier hun oppriktig.
DYKTIG

Fjell- og bergverkslærlingen har vist seg å være meget dyktig i
jobben. Hun fikk tidlig prøve seg som bas, og hun har fått betalt
lastebillappen av arbeidsgiver.
– Jeg hadde vel vært her i bare tre-fire måneder da jeg ble bas
første gang. Det var på en bitteliten renskejobb, hvor masse tunge
steiner måtte bæres manuelt. Det var utfordrende, da det var så
lavt under taket at det nesten ikke var mulig å stå oppreist. Et par
av basene fikk derfor vondt i ryggen, og dermed fikk jeg overta,
som ikke var så høy. Senere har jeg fått lov å være bas på flere
prosjekter, forteller hun engasjert.
– Det med lastebillappen var av praktiske hensyn. Jeg jobber
vanligvis med en lift som er fastmontert på lastebil. Det er en
kollega som vanligvis kjører den bilen, men som bruker av bilen
er det jo en fordel at også jeg kan kjøre den. Vi har også fått en
egen containerbil, som det er praktisk at jeg kan kjøre. Etter at jeg
fikk lastebillappen åpnet det en helt ny verden for meg på jobb,
sier hun og smiler fornøyd.

STORTRIVES: Kristin elsker å jobbe utendørs, og liker fysisk arbeid.
Det var litt tilfeldig at hun endte opp akkurat med fjellsikring, men hun
trives som plommen i egget.

fagprøve. Det kreves ikke mye, bare litt enkel tekst, og det er også
mulig å legge inn bilder. Kristin klarer dette helt utmerket, selv
om hun har dysleksi. Jeg er overbevist om at Kristin blir en dyktig
fagarbeider som Visinor vil få mye glede av fremover, avslutter han.
Kristin Larsen besto fagprøven i fjell og bergverksfaget 28. mai.

GUTTA KAN LÆRE AV JENTENE

JENTA I RØYKEN: Da hun begynte i bransjen
visste hun knapt hva skiftenøkkel var. Nå er
hun allerede en dreven og dyktig fjellborer.

lengre inn hvis vi møter på en sleppe når vi borer. Det kjenner
man på motstanden, og man hører at boret går i en annen takt.
DYSLEKSI

Vi tar det hele fra begynnelsen. Kristin, som er født og oppvokst
i Homborsund utenfor Grimstad, var lenge innstilt på å jobbe
med hester.
– Hvis du hadde sagt til meg da jeg var 16 år at jeg skulle jobbe
i anleggsbransjen nå, ville jeg trodd du var gal, sier hun og ler.
– Jeg har jo alltid vært ei hestejente. Da jeg fikk være med i
stallen som seksåring, ble jeg bare helt hekta. Etter ungdomskolen
hadde jeg veldig lyst til å komme meg vekk fra den lille bygda. Jeg
var veldig skolelei, mye fordi jeg alltid har slitt med dysleksi, og var
derfor på utkikk etter noe mer praktisk å gjøre. Dermed flytta jeg
til Lyngdal og tok hestefag på KVS (Kristen videregående skole)
Lyngdal. Etter to år i lære, som jeg hovedsakelig gjennomførte
på verdens skjønneste lille stall, Stall Siring i Arendal, ble jeg
hestefaglært, forteller hun.
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IKKE HEST LIKEVEL

Det viste seg imidlertid ganske snart at arbeidsfremtiden til Kristin
ikke skulle involvere hest.
– Altså, det å jobbe med hest er mer en livsstil enn en vanlig
jobb. Det er heller ikke mange jobber å få. Jeg er veldig opptatt
av dyrenes ve og vel og ønsket kun å arbeide et sted der jeg kan
stå inne for absolutt alt som skjer. Dessuten tjener man dårlig og
må jobbe veldig mye, forklarer hun.
– Jeg har likevel ikke slutta helt med hest. Helt fram til i fjor har
jeg drevet med litt trening av hester på fritiden. Etter hvert har
det blitt såpass mye jobb i Visinor at jeg ikke har hatt tid til det.
Jeg håper jeg kan ta det litt opp igjen senere en gang.
VISSTE KNAPT HVA EN SKIFTENØKKEL VAR

– Hvordan har det seg at du endte opp med å jobbe i anleggsbransjen, med fjellsikring?
– Jeg hadde lyst til å jobbe ute, produsere, gjøre noe fysisk.
Anleggsbransjen var derfor noe jeg vurderte, og da jeg leste at

A N L E G G S M A S K I N E N | N R .0 5 | J U N I 2020

Faglig leder i Visinor, Sindre Linstad, som selv ble ansatt som
klatrer i firmaet i 2013, legger ikke skjul på at de er fornøyde
med Kristin.
– Jeg har et meget godt samarbeid med Kristin, og hun har
vært svært dyktig fra første stund. Hun er veldig flink til å se for
seg hvordan jobben skal gjøres, og hun er flink til å utføre etter
planen. Hun har kontroll, hun er bestemt, og selv om hun er jente,
så lar hun seg på ingen måte herse med av mannfolka i firmaet.
Hun blir virkelig satt pris på her, sier Sindre.
– Vi er i ferd med å ansette flere nå, og vi håper da å få inn
flere damer fordi det er positivt for arbeidsmiljøet. Og selv om
yrket er fysisk, trenger man ikke være så sterk, for man finner
som regel teknikker og metoder som fungerer. Det er faktisk mer
belastningsskader blant menn enn damer, og mange menn har
nok litt å lære av damene når det gjelder å utføre jobben på en
effektiv og fornuftig måte.

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

LÆREVILLIG

Trond Holm, opplæringskonsulent i Opplæringskontoret for
anleggs- og bergfagene (OKAB) bekrefter at Kristin er en dyktig
lærling.
– Hun har god kontroll på det hun skal kunne, og hun setter
seg inn i det aller meste på egen hånd. Hun er meget lærevillig,
og hun gir seg ikke før hun får det til, sier han.
– Jenter er generelt flinke til å dokumentere i læreprotalen det de
gjør, og Kristin er ikke noe unntak. Enkelte lærlinger dokumenterer
aldri noe som helst, og da kan vi jo heller ikke melde dem opp til
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agjerde.no
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GJENVINNING

CONTAINERE, MASKINER OG UTSTYR TIL KILDESORTERING
BNS Miljø AS fusjonerer med Euroteknikk AS.
Vårt nye navn blir Euroteknikk AS.

RIVER: Pål Stian Torkildsen
i Norsk Riving AS demonterer innvendige teglvegger.
Da er Hilti-en og den lille
Cat-en like viktig. (Alle
foto: Jørn Søderholm)

Norges ledende
leverandør av
miljøcontainere

River for å bruke på nytt
Sted: Bergen

Den gamle høyskolen på Landås demonteres. Her går det ikke "bare" materialer
til gjenvinning. Mye av det som rives går til gjenbruk, og får nytt liv andre steder.
Bedre for miljøet – og bedre butikk for rivingsentreprenøren.
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

BERGEN: – Gjenbruk er den store forskjellen her. Vi snakker mye
om sirkulærøkonomi og har lenge hatt fokus på gjenbruk. Men
ikke i denne skalaen. Her har vi gått inn for gjenbruk av alt fra
bygningsmaterialer og inventar til diverse teknisk utstyr.
Det sier Jørn Leiren. Han er prosjektleder i Norsk Riving AS.
Rivings- og gjenvinningsentreprenøren i Bergen er nå i gang med
et oppdrag som tar begrepene sirkulærøkonomi og gjenbruk et
skritt videre.
ALT SKAL VEKK

Den gamle lærerhøyskolen på Landås i Bergen skal få nytt liv og
nytt bruksområde. Bygningsmassen skal ribbes, kun betongen
skal stå igjen.
Alt innvendig skal vekk. Norsk Riving AS har oppdraget. For en
rivings- og gjenvinningsentreprenør anno 2020 er det standard
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prosedyre at alle materialer sorteres for en mest mulig ressurseffektiv gjenvinning.
– For fem og ti år siden hadde mye her blitt kastet. Da lå man
gjerne på 60 prosent sortering. I dag har myndighetene et krav
om 75 prosent. Vi har et mål om 90 prosent gjenvinning. Utad,
i alle fall. Internt er målet å komme så høyt som mulig over 90
prosent, humrer Leiren.
Men på Landås er det mye som verken går til restavfall eller
materialgjenvinning. Mye av inventar og materialer går nemlig
til gjenbruk, og finner nye bruksområder andre steder. Uten å gå
omveien via materialgjenvinning til produksjon av nye materialer.
DEMONTERES TIL NY BRUK

Alt fra himlingsplater til lamper, varmtvannsberedere, panel og
parkett demonteres og avhendes til nye brukere.
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– Kinostoler fra et auditorium har gått til Åsane Folkehøgskole.
Et hjortelag har overtatt et fryserom vi demonterte. Dørhåndtak
har gått til firmaer. Sånne ting. Fordelingen til nå er ganske halvt
om halvt mellom private og ikke-private. Etater i Bergen kommune
uten de store budsjettene har overtatt materialer. Private har fått
kjøpe lamper til garasjen.
Innimellom våre spørsmål har prosjektleder Jørn Leiren et jevnt
renn på telefonen. Han åpner kjøreporten fra en app på mobilen,
for å slippe inn en krokbil med som skal bytte container.
STOR INTERESSE

Til å begynne med markedsførte Norsk Riving om prosjektet i
sine egne kanaler. Allerede da begynte folk å vise interesse for
å overta inventar, utstyr og materialer fra den gamle skolen.
Regionale media fortalte om det spesielle rivingsprosjektet
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•

Landsdekkende salg og service på vedlikehold
og reparasjoner

•

Standard og kundetilpassede løsninger

•

Forsterket stålkvalitet om ønskelig – for lenger
levetid

•

Kunnskap og erfaring gjennom flere tusen
prosjekter

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

Stort lager

– rask levering

Import/salg av
krokkasser og NC-hengere

Foto:Yucel Tellici/freeimages

se mer på www.krokkasser.no

GJENBRUK: Kinostoler, tavler og materialer. Her går mye til gjenbruk i stedet for gjenvinning.

EIER: Renovasjonskonsernet BIR er både oppdragsgiver
og deleier i Norsk Riving AS.

tidlig i mai. Etter et innslag om saken på NRK Vestlandsrevyen
eksploderte det.
– Hver eneste dag blir vi kontaktet av folk som lurer på noe.
Nå holder vi på å sette et system og en oversikt. For eksempel
over hvilke lamper og hvilke typer dører vi har. Dette bygget ble
oppgradert for fem år siden, for å huse et asylmottak som ikke ble
noe av. Derfor er det mye utstyr her som er nesten nytt og aldri
brukt. Kjøkkenvifter og varmtvannsbererdere, for eksempel. Et
sprinkleranlegg som var helt nytt for fem år siden, der deler av
det kan brukes. Vaskemaskiner. Dette er utstyr verdt tusenvis av
kroner, med stor bruksverdi når det blir demontert. Det er det
ingen problem med å få solgt, sier Leiren.
Selv tegl fra riving av innvendige vegger er det etterspørsel etter.
Spesielt den gule teglen av dansk type, som blir resirkulert til ny

– Mye av det er ganske greit bedre butikk i å ta på gjenbruk
enn i gjenvinning. Et bygg vi river innvendig inneholder en del
stål, en del treverk, en del blandet restavfall og så videre. På alt
vi kan demontere og selge for en sum ligger det en fortjeneste i
at vi slipper å kaste det.
– ??
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bruk. Nå i vår setter Norsk Riving AS opp en egen gjenvinningsstasjon for rengjøring av tegl og klargjøring av teglen for ny bruk.
VIPPS-BUTIKK

For å forenkle oversikt, kjøp og avhending har Norsk Riving AS
blant annet satt opp en egen Vipps-butikk, for å håndtere salget
i ordnede former og gi en statistikk på solgt tonnasje i etterkant.
Det er en løsning de vil dra med videre til senere prosjekter. Dette
kommer det nemlig til å bli mer av.
– Ja, dette går vi for. Vi har sett litt av det før, men nå blir det bare
mer og mer. Det kommer utrolig mye mer på gjenbruksfronten.
Folk er mye mer villig enn før til å prøve forskjellige ting i gjenbruk.
– For dere som rivingsentreprenør, hvordan er muligheten til å
gjøre butikk på dette?
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MER LØNNSOMT

– Ta dører som eksempel. Jobben med å ta dem ut er den samme.
Om den skal til gjenvinning, så må vi fjerne alt av stål og andre ting
for at døra skal kunne gå til gjenvinning som en tredør. Når vi selger
den på gjenbruk slipper vi den jobben, og vi slipper kostnaden
på gjenvinning. Det er altså bedre butikk i å ta det på gjenbruk
enn på gjenvinning.
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post@krokkasser.no – 911 90 404
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GJENVINNING

GJENVINNING
GJENVINNING: Målet er
90 prosent gjenvinningsgrad. Eller mest mulig
over det. Mads Bjørsvik
kjører maskinen og laster
metall i containeren.

i boks. Dette prosjektet har også gitt en enorm oppmerksomhet,
og er med på å vise oss fram som en bevisst entreprenør i forhold
til ombruk, sier Dagsland.
– Dere vil gjerne markedsfører dere som "ombruksentreprenøren"
framover...?
– He he, ja kanskje det. Vi er i alle fall med på å sette fokus på
gjenbruk. Sammen med andre bevisste entreprenører, sier han.
I renovasjonskonsernet BIR AS er man glad for det som skjer
på Landås.
– Det er veldig viktig å få miljøfarlig avfall ut av kretsløpet, sier
konsernsjef Steinar Nævdal i BIR AS.
BIR - en kortform av Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap – er et av Norges største renovasjonsselskap. BIR
AS er ansvarlig for avfallshåndteringen til nær 360 000 innbyggere
i BIRs syv eierkommuner: Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam,
Osterøy, Samnanger og Vaksdal.
EIERSKAP

Konsernet har gjennom datterselskapet BIR Bedrift AS kjøpt seg
inn i et delvis eierskap i rivingsentreprenøren Norsk Riving AS.
– Vi har vært på jakt etter et selskap som kan tilby miljøkartlegging og gjennomføre miljøsanering av bygg. Norsk Riving kan
gjennomføre begge disse oppgavene. Vi er veldig fornøyde med
at de nå er en del av BIR-konsernet, sier Nævdal.
Også i BIRs dekningsområde meldes det om en økende
oppdragsmengde innen miljøsanering.
– Kunder etterspør en sikker plan for hva som er miljøfarlig og
ikke.
Med Norsk Riving på laget kan vi på en god og sikker måte
Annonse 184x127 - JUNI.qxp_Layout 1 10.06.2020 11.44 Side 1

FORNØYD: Prosjektleder Jørn Leiren (t.v.) og daglig leder Svein Egil
Dagsland i Norsk Riving AS.

ta ut miljøfarlige elementer av det som rives. Samtidig kan vi legge
til rette for at brukbare materialer forblir i kretsløpet. Også etter
at de er benyttet til sitt opprinnelige formål, sier konsernsjefen.
Erfaringene fra pilotprosjektet på den gamle lærerhøyskolen
bruker BIR nå til å utvikle IT-system med løsninger og prosedyrer
for å tilgjengeliggjøre materialer fra denne type bygg.

Vi Når Frem i Nesten Alle Terreng!
Når du trenger et løft!

– Har dere fått noen overraskelser i dette?
– Ja, vi har fått noen overraskelser i hva fortjenesten kan ligge
på ved gjenbruk kontra avfall og gjenvinning. Noe av det har vi
gjort flere ganger, men ikke så stort og systematisk som her.
– Det har vært snakket om gjenbruk av byggevarer i større
sammenheng. Så sier man at det går ikke, fordi det finnes ikke
dokumentasjon på det. Er det en problemstilling her?
– Det er en problemstilling, på eksempelvis sprinkleranlegget. Det kunne vi gjenbrukt. Men, så finnes det som du sier krav
til dokumentasjon. Nå bygges det ikke får å kunne gjenbrukes.
Kravene er så strenge at vi ikke kan gjenbruke sprinkleranlegget.
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Her har vi mer fokus på private og enkelte deler av det offentlige.
Men entreprenørbransjen kommer ikke og henter i store mengder.
Dokumentasjonkravene er en hindring, sier han.
Leiren er sikker på at det vil endre seg framover, med mer fokus
på renovering og gjenbruk på bygg også i større sammenheng.
Daglig leder Svein Egil Dagsland er glad for oppdraget de har
fått av Bergen kommune på demontering av den gamle skolen.
Av (minst) to årsaker.
BEVISST ENTREPRENØR

– Det er en kjempeordrereserve. Mye av omsetningen for 2020 er
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BRANSJEOVERSIKTEN
ER DU LEVERANDØR TIL BRANSJEN OG VIL VÆRE MED I REGISTERET?
Ta kontakt med Anita: e-post: anita@a2media.no, tlf: 901 10 688

BRANSJEOVERSIKTEN

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

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

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

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

Andreas Stihl AS
3202 SANDEFJORD
Tlf: 33420505
info@stihl.no
www.stihl.no/
Ankerløkken Equipment AS
1266 Oslo
Tlf: 22 88 12 00
firmapost@ankerlokken.no
www.ankerlokken.no
Blinken AS
1621 Gressvik
Tlf: 90 70 11 00
blinken@blinken.no
www.blinken.no
Brødrene Dahl
PB 6146 Etterstad,
0602 Oslo
Tlf: 22 72 55 00
post@dahl.no
www.dahl.no
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

Driv energi AS
Postboks 343,
3301 Hokksund
Tlf: 32 75 90 80
post@drivenergi.no
drivenergi.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/

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

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

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

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

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

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

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

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

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/

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
post.norway@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com/norway
Zirius AS
Tlf: 40 00 77 07
salg@zirius.no
www.zirius.no
Ølen Betong AS
Tlf: 53 77 52 00
mail@olenbetong.no
www.olenbetong.no

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

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

SIDE 60

A N L EG G S M A S K I N E N | N R .05 | J U N I 2020

S I D E 61

MEF HAR ORDET

Se vår nettbutikk for priser:
www.traasdahl.as/butikk

PIGGHAMMER
Strukturen av
pigghammer

1. Høyeffektiv konstruksjon
2. Kostnadseffektiv
3. Utrolig slag effekt
4. Utsøkt konstruksjon og
for å unngå varmegang

STEIN GRIP

RIPPER TANN

Ripper for tele, røtter, riving av
bygg osv. Kraftig ripper med
mange bruksområder.

TØMMER GRIP

ROTOMASTER – det finnes kun en original

Stein griper for håndtering
av stein, kan også brukes til
håndtering av avfall.
AVD. TROMSØ
Skattørvegen 58-62, 9018 Tromsø
Tlf. 776 02 780
Geir Emil Nordby: 926 94 600 - geir@traasdahl-as.no Atle
Hanssen: 916 95 865 - atle@traasdahl-as.no

Tømmer griper er en fleksibel
løsning for håndtering av ved,
tømmer, stolper, rør,
stein osv.

Monteres enkelt på gravemaskiner fra 3-55 tonn, samt hjullastere.
• Hydraulisk skifting til ny enhet
• Servicevennlig
• Velg mellom 6 forskjellig enheter
• Sparer tid og penger
Danfoss hydraulikk og Brivini gear.

TRAASDAHL AS

AVD. HALDEN
Knivsøveien 4, 1788 Berg i Østfold
Snefrid Elverhøi: 482 84 968 snefrid@traasdahl-as.no

- En profesjonell leverandør av kvalitetsprodukter

Følg oss på:

www.facebook.com/TraasdahlAnlegg/

KARTLEGGINGSKRØLL

V

i er nå inne i det som normalt er den travleste tiden
for mange MEF-bedrifter – Innspurten frem mot
sommerferien. Etter en mildt sagt krevende vår
er det godt å se at aktiviteten har tatt seg opp rundt om i
landet. Samtidig opplever vi at mange er bekymret for om
de vil klare å sysselsette alle ansatte til høsten og inn i 2021.

AIRREX HSC-SERIEN KJØLEAPPARATER
Mobile klimaanlegg designet for profesjonell bruk.
Enhetene har kapasitet til å takle krevende oppgaver som nedkjøling av store lokaler eller effektiv
målkjøling, f.eks. i produksjonsprosesser.

VANNVARMERE

FLYTTBARE
LØSNINGER FOR
KJØLING

AVFUKTERE

Vi har hatt mye kontakt med både lokal- og rikspolitikere
den siste tiden. En av de sakene vi har vært mest opptatt av
er at kommuner og fylkeskommuner må settes i stand til
å utlyse nye prosjekter. Disse markedene har flere steder
nærmest gått i dvale.

Kjøleapparater er egnet for bruk i varme områder
eller prosesser som krever kjøling. For eksempel:
Fabrikker, havneanlegg, metallverksteder, glassverk, verksteder, sveiseverksteder, maskinrom,
datasaler, scener, kjøkken, kontorer osv.
HSC-2500

HSC-3500

HSC-5000A

21 000 BTU/h

25 000 BTU/h

60 000 BTU/h

6.150 kW/h

7.330 kW/h

17.580 kW/h

1-fase kraft

1-fase kraft

3-fase kraft

ADH-1000 AVFUKTERE

I krisepakken som ble presentert 29. mai kom det
blant annet fire milliarder kroner til bygge- og
vedlikeholdsprosjekter. I overkant av halvparten går
til kommune-Norge. Vi mener det er nødvendig med
en ytterligere økning for å unngå permitteringer og
oppsigelser.

Avfukteren fjerner fukt på
en meget effektivt måte.
Kapasiteten er på opptil
140 liter/døgn. Innebygd
kondensvannpumpe.

BADESTAMPVARMERE
Glem vedhogging! Med Rexener
er det bare å trykke på en
knapp, så tar varmeren seg av
resten. Som brensel til varmeren
kan du velge f.eks biodiesel.
VARMERE
DIESELDREVNE
INFRARØDE VARMERE

STRØM
HJELPSTARTER OG
POWERBANKER

90 kg

250 kg

SERVICE I HELE NORGE
KUNDESERVICE info@rexnordic.com eller 4000 66 16
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Hvor har de dette fra? Det viser seg at kilden er en
kartlegging bestilt av Finansdepartementet. Denne såkalte
kartleggingen er basert på 19 intervjuer med aktører i
anleggsbransjen, bestående av byggherrer og store
entreprenører. De har ikke tatt seg bryet med å snakke med
hovedtyngden av bransjen; små og mellomstore bedrifter.
I samme kartleggingen påpekes det at usikkerheten knyttet
til utviklingen for den private og kommunale delen av
anleggsmarkedet er stor. Likevel konkluderes det med
at etterspørselen etter anleggstjenester vil være «nokså
upåvirket». Det gir ingen mening, og jeg mener det er
kritikkverdig at Finansdepartementet velger å gi faglig råd
basert på slike mangelfulle analyser.

49 × 60 × 128 cm 49 × 60 × 128 cm 74 × 140 × 151 cm
86 kg

Til vår store overraskelse skriver regjeringen i forbindelse
med krisepakken at aktørene i anleggsbransjen
venter at «etterspørselen vil være nokså upåvirket av
koronasituasjonen, og det forventes full kapasitetsutnyttelse
de kommende 18 månedene.»

KJØP PÅ NETT rexnordic.no
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Det har også vært vårt budskap til stortingspolitikerne.
Vi har vist til at MEF de siste månedene har gjennomført
undersøkelse hvor vi har fått tilbakemelding fra 800-900
entreprenører. I den siste undersøkelsen svarte 34 % at
oppdragsmengden er «dårlig» eller «svært dårlig». I tillegg
oppga medlemmene at kommuner og fylkeskommuner
hittil i år har utlyst langt færre oppdrag i regi av kommuner
og fylkeskommuner enn i fjor. Vi vil jobbe videre for at
politikerne skal forstå virkeligheten bedriftene våre står
overfor.
Næringspolitisk arbeid har vært høyt prioritert, men vi
har også funnet tid til en veldig hyggelig markering. I
begynnelsen av juni hadde jeg gleden av å ønske medlem
nummer 2 200 velkommen til MEF. VA Entreprenør AS
fra Bagn ble den som passerte denne historiske milepælen
for organisasjonen.
I dette tilfellet står VA for eierne av entreprenørbedriften;
Vedmund og Andreas. Dette er to trivelige og dyktige
karer, som har klare målsettinger for firmaet og tydelige
forventninger til oss i MEF. Akkurat slik vi liker det. Vi er
glade for å ha dere med på laget!
Ha en riktig god sommer!

Julie Brodtkorb
Administrerende direktør i Maskinentreprenørenes
Forbund (MEF)
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MEF-NYTT

NYHETER

Region
Nord

Region
Midl

NYHETER

REGION SØRØST

REGION NORD

REGION ØST

50-ÅRS JUBILANT

NY DISTRIKTSSJEF I NORDLAND

MÅNEDENS BEDRIFT

Vi gratulerer Skorve Gruppen - Skorve
Anlegg med 50 års medlemskap i MEF
avd. Telemark. Til venstre daglig leder
Per Ivar Magnushommen og Tarjei
Andreas Draugedal. Takk for tilliten – vi
håper dere blir med i 50 år til!

2. juni hadde Gøran Kimsaas sin
første dag som distriktssjef i Nordland. Gøran kommer fra jobben som
distriktssjef i NHO reiseliv og vi har
stor tro på at han vil bli en solid
forsterkning for oss i MEF. Etter
kun noen timer på jobb bar det rett
ut på medlemsmøter. Blant annet
var han innom Berit Sivertsen i
Alstad Maskin.
Vi ønsker lykke til videre!

Kristian Gården & Sønner AS
Sted: Vågå i Oppland avd.
Daglig leder: Anne Mette Gården (på bildet)
Medlem siden: 08.04.13
Hvilken arbeidsområder jobber dere mest
med; Vannkraftverk, veg bygging, tomteutgraving til hytter, hus og industribygg,
Vintervedlikehold kommunalt og for Mesta.
Boring og sprenging. Utleie til riksentreprenører.
Hva slags faglig bakgrunn har dine ansatte:
fagbrev, maskinfører og lærlinger
Hvor mange ansatte er dere: 24 stk
Hvorfor er dere
medlem i MEF:
Større sikkerhet
for bedriften,
MEF skolen med
div kurs, det
sosiale, nettverksbygging,
interesse for
faget.
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NYTT STYRE I MEF AVD BUSKERUD
Bakerst fra venstre Morten Wear,
Tom Erik Aannestad, Ståle Hansen,
Ole-Bjørn Øygard, Per Enger, Jan
Myrvang (nestleder), Eivind Nedremyr, Knut Olav Groven og Ann-Therese Kristoffersen (leder).

MEF-nytt gir et innblikk i forbundets
arbeid og aktiviteter i hele landet.
OSLO-KONTORET
Fred Olsensgate 3
0152 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
firmapost@mef.no
www.mef.no

STYREMØTE I FINNMARK

28. mai samlet hele styret i avd Finnmark seg til styremøte. Denne
gangen tok de turen til Honningsvåg der de samlet medlemmene til
middag etter møtet. Takk for en meget vellykket dag/kveld!

Hanne Bergene Larsen var ikke til
stede når bildet ble tatt.

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 avfallshåndtering
Fred Olsensgate 3
0152 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
seksjonressursogmiljo@mef.no
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REGION VEST

MEDLEMSBESØK
26. mai var regionsjef Paul Olaf Baraas på
medlemsbesøk til Sunnfjord Maskin AS (har
endra namn frå Viken og Kårstad Maskin AS).
Der kunne han blant anna dele ut plakett for
25 års medlemskap i MEF. Kjell Arne Viken har
vore ein del av bransjen sidan 16 års alderne
og opplev mangt og mykje gjennom vel 30 år
innan anleggsarbeid. Han ser lyst på framtida
med ein god ordrereserve framover.

LÆRLINGKURS – FAGDAGER

Samme dag var det også besøk til Stein Arne
Sunde AS med blant anna utdeling av plakett
for 25 års medlemskap. Stein Arne starta for
seg sjølv for snart 30 år sidan og har i dag 13
tilsette med ein god ordrereserve framover.
Takk for besøket!

FØLG MEF OG OKAB
PÅ FACEBOOK

Facebook.com/mefnorge |

Facebook.com/okabnorge
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OKAB i Innlandet har de siste ukene
arrangert tre fagdager for alle siste års
anleggslærlinger. Dette som kompensasjon for at det ikke ble arrangert
samling på Våler under korona-nedstengningen. Det ble åpnet igjen for
å arrangere kurs for mindre grupper
igjen og dermed kunne OKAB bidra.
Fagdagen er en forberedelse før
fagprøven, og inneholder blant annet
masseberegning, stikking, hms, loggføring av lærlingebok, orientering om
fagprøven og hvordan den er bygd opp og kommer til å foregå. Et minikurs
i eksamensforberedende teori og praksis i stikking.
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MÅNEDENS LÆRLING
Sander Dahlen (19)
Bedrift: Skogen Entreprenør AS
Skole: Bakgrunn fra vg1 TIP vg2 landbruksmekaniker, er nå lærling i Anleggsmaskinførerfaget
Sted: Lalm i Vågå
Hva jobber du med nå? Kjører hjulmaskiner
hos Dobloug Entreprenør på VA anlegg som
innleid fører, har også vært med på E6 med
Veidekke det siste halve året som grunnarbeider.
Hva liker du best med jobben? Gode kollegaer,
godt arbeidsmiljø, liker godt å variere med både
pendling og å jobbe hjemmefra. Varierte arbeidsoppgaver både fysisk og med ulike maskiner.
Interesser? Bil og traktor, og liker å fiske i
ferskvann.
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NYHETER

SPRØYTESÅING • UTSTYR TIL GOLFBANER OG ØVINGSOMRÅDER • FRØ • GJØDSEL

REGION SØRVEST

SKOGKURS FOR
PERMITTERTE
LÆRLINGER

ÅRETS LÆREBEDRIFT 2019

Det var OKAB og skognæringa som
gikk sammen for å arrangere Skogkurs
for de permitterte lærlingene under
Korona-pandemien da skognæringen
fikk bråstopp i produksjonen. Skogbrukets kursinstitutt fikk på rekordtid snud seg rundt og lagde kurs
tilpasset digital hverdag og foreleste
via digitale medier. Til sammen 15
lærlinger i Norge deltok på kurset.
Forelesningene foregikk på nett på
formiddagen og som praksis via
oppgaveløsning på egenhånd hjemme.
Deretter måtte de levere inn svar på
både teoretiske og praktiske oppgaver
via plattformen som ble brukt. Et
meget vellykket prosjekt.

Årets lærebedrift 2019 i OKAB Sør-Rogaland ble tildelt
til Fiskå Maskin as. Fiskå Maskin as har i de senere år
lagt ned mye arbeid for å skape gode lærlinger. Bedriften
legger godt til rette for den enkelte, og oppfordrer også
til å ta flere fagbrev. Gunnar Erevik er ansvarlig for opplæringen i firmaet. Takk for at vi fikk komme på besøk!

Gressetablering
med sprøytesåing
Gress Service 90 AS

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

KONTAKT
OSS FOR
PRISTILBUD

OKAB

BRUKSOMRÅDER:

FORDELER:

➡
➡
➡
➡

➡
➡
➡
➡
➡

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

Rimelig metode, garanti
Uavhengig av oppholdvær
Lim hefter frø til overflaten
Krever ikke matjord
Ingen hjulspor
www.gs90.no

LÆRLINGER MED BESTÅTT FAGPRØVE

Anleggstreff i Våler
Fornøyde lærlinger med
bestått fagprøve i anleggsmaskinførerfaget. Fra venstre Steffen Solevåg Løvold,
Vebjørn Sigerset og Jarle
Johan Sæther. Bak leder av
prøvenemnda Gudmund Ole
Vatn. OKAB MR gratulerer!

Artur Ruttkowski
har avlagt fagprøve
i gjenvinningsfaget
med karateren
bestått meget godt!
OKAB MR gratulerer
både Ålesund Kommune og lærlingen
med vel gjennomført opplæring og
ønsker lykke til
videre!

Vi gratulerer Daniel Flåte Dahl og
Miljøselskapet ÅRIM med bestått
fagprøve i gjenvinningsfaget men
karakteren bestått meget godt.
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Gratulerer Andreas Småge
og Odd Småge as med
ny fagarbeider i anleggsmaskinfører. Andreas
fikk karakteren bestått
meget godt.

Gratulerer Nils Anders Vebenstad
med bestått fagprøve i anleggsmaskinførerfaget og Marius
Slatlem Kongshaug med bestått
fagprøve i fjell og bergverksfaget
og til Storvik Maskin As med nye
fagarbeidere.

Gratulerer til Snorre
Tautra og Romsdal
Anlegg as med bestått
fagprøve i anleggsmaskinførerfaget.

KNA Varna
4. - 5. september 2020

Vi gratulerer Jonas
Bjørnerem og Opstad
Maskin AS med fagbrev i
anleggsmaskinførerfaget.
Karakteren ble bestått
meget godt.

- Maskinutstilling
- Prøvekjøring av maskiner
- Demonstrasjon av utstyr

OKAB MR gratulerer Markus
Elias Brenne og Hole Maskiner
med fagbrev i Anleggsmaskinfører faget.

To nye fagarbeidere i anleggsmaskinførerfaget, Malin fra
Kværnø Transport AS og Joakim
fra J. Barlien Transport AS
OKAB Trøndelag gratulerer!
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Fredag 4/9 10.00 - 17.00
Lørdag 5/9 10.00 - 15.00
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Gratis inngang
Velkommen!
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CIRCLE K
TAKKER FOR
NY AVTALE
MED MEF
Vi er ydmyke og klare for oppgaven

A N L E G G S M A S K I N E N | N R .0 5 | J U N I 2020

