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AKTUELT
heidenreich.no

AKTUELT

Hitachi ZX300LC-7

«Alt er så mye mer tilrettelagt og
den er veldig fin inni!
Tommel opp!»
Martin Gausen
Maskinfører Farbu & Gausen AS

VI GJØR DAGEN
ENKLERE FOR DEG
SOM TAR I ET TAK
Vi heier på deg som holder landet tørt, som sørger for at vannet renner dit det skal. Uansett
hvor mye det bøtter ned. Vi skal gjøre alt vi kan for at du får alt du trenger. Som en komplett
VA-grossist har vi kunnskapen, erfaringen og produktene som hjelper deg til å få jobben
riktig gjort.

NOEN GANGER ER DET DU SER ETTER RETT FORAN DEG.
Om du ikke finner svaret på www.heidenreich.no, så ring oss på 22 02 42 00.
Som Norges eldste rørgrossist har vi hørt og sett det meste før.
Du finner oss på 31 forskjellige steder rundt om i Norge, fra Alta til Kristiansand.

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

Du finner oss på Arctic standnr. 111/ 89
SIDE 2

A N L E G G S M A S K I N E N | N R .0 6 | AU G U ST 2020

A N L EG G S M A S K I N E N | N R .06| AU G U ST 2020

SIDE 3

AKTUELT
NORGES MEST POPULÆRE
KJERNEBORMASKINER
HAR BLITT ENDA BEDRE!

Digitalisering av dokumentasjon og
optimalisering av årlig kontroll
www.ecosafe.no

NYHET!

NYHET!

NYHET!

Dokumentasjon

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

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

SHIBUYA TS 255

SHIBUYA TS 405

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

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

BEST PÅ KUNNSKAP
BEST PÅ DIAMANTVERKTØY
BEST PÅ SCANMASKIN

Når du handler hos oss er vi
din profesjonelle rådgiver og
stiller selvfølgelig kostnadsfritt
med vår brede fagkunnskap
innenfor slipefaget.

Sikkerhet

SHIBUYA TS 165

Leveres komplett med kolonne, gradboringsfot, verktøysett og vannsamler.

• Hos oss får du service og
svært bred kompetanse
på kjøpet!
• 24/7 servicetelefon for
alle våre kunder!
• Komplett diamant
verktøyprogram for
Scanmaskin, HTC
og Husqvarna!

Lønnsomhet

NYHET!

SHIBUYA TS 095

MARKEDETS BESTE
”ENTRY” MODELL

BESTSELGER!

MARKEDETS
”RÅESTE”
SLIPEMASKIN

SCANMASKIN 450
KAMPANJEPRIS!

SCANDUST 2900
KAMPANJEPRIS!

SCANMASKIN 32 WS
KAMPANJEPRIS!

S CA N MA S K I N

H TC

H U SQ VA R NA

Ta kontakt for tilbud

TA KONTAKT FOR ET
HYGGELIG TILBUD!

Ta kontakt for tilbud

Ta kontakt for tilbud

SVERRE HELLUM & SØNN AS
Kontakt fagsjef Michal André Mikkelsen
michal@eiva-safex.no, 928 06 131
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Avdeling Tønsberg:
Carl XVs gate 19
3150 Tolvsrød
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Avdeling Oslo:
Jerikoveien 28 D
1067 Oslo

Tlf: 23 17 81 00 | www.hellumdiamant.com
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Consilio Kommunikasjon AS

AKTUELT

REDAKTØREN

INNHOLD
16
8		 Vindkraftmotstand på Haramsøya

Jobb og politikk
Vi går sjelden av veien for en god diskusjon. Være seg om jobb, bil, idrett, jakt og fiske, utstyr og
maskin – eller politikk. Oftest blir det med diskusjonen, og vi går ut og gjør jobben etterpå.
Jobben som gjøres er som oftest ønsket. Noen ganger til og med etterlengtet. Snorklipping, kake
og tale fra ordføreren er ikke uvanlig.
Noen ganger er det motsatt. Jobben som gjøres er så uønsket at folk går til drastiske tiltak for å
hindre at den gjennomføres. Politikken har inntatt anleggsplassen. Energiutbygginger er utsatt. Før var
det vannkraft. Bardøla og Stilla, for eksempel. Nå er det vindkraftutbygging som vekker motstand, med
lokalbefolkning og tilreisende aksjonister som prøver å hindre mislikte utbygginger å komme i gang.
I fjor så vi det på Frøya, i år på Haramsøya.
Arbeid har blitt hindret og forsinket. Utstyr har blitt ødelagt av hærverk. Medarbeidere har blitt
trakassert og nærmest lagt for hat. Fordi de gjør jobben sin. Heldigvis har farlige situasjoner blitt
oppdaget, og ingen aksjonister blitt skadd.
Noen – meg selv inkludert – mener det er for sent å drive politikk når gravemaskinene rykker inn.
At motstanderne burde vært på banen før, i demokratisk forsvarlige beslutningsprosesser. Andre
mener det ikke har vært mulig å nå fram før, og at det er et legitimt virkemiddel å
forsøke å hindre anleggsarbeidet. Det er et komplisert bilde.
Entreprenører som tar på seg enkelte typer jobber må være forberedt på å
møte motstand. Det krever forberedelser, planlegging og bearbeding både før
og underveis. Et av de aller viktigste "tiltakene" er ikke gjøre noe som helst
overfor motstanderne. Hold kjeft, stopp, gå vekk eller stå i ro. La byggherren
og politiet ordne opp. Ikke ta den politiske diskusjonen på den jobben.
Jørn Søderholm – jos@mef.no
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Trygg - Stolt - Nytenkende

52		 Gratis kurstilbud for anleggsfolk

Park & Anlegg AS er et av Østfolds største kompetansemiljøer

54		 – Sats på skogsveier

Vi er stolt HE for 5,7 km ny gang- og sykkelvei i Sarpsborg, og takker SVV for tilliten og oppdraget, som også
inneholder VMT for Sarpsborg kommune.

58		 En mønsterlærling har blitt fagarbeider
60		 Drømmelift for fjellsikring

Follobanen - Ski stasjon

Kaffefabrikken, Vestby: Grunnarbeid,
sprenging, VMT og Utemiljø for Europas
mest moderne kaffefabrikk.

64		 Komplisert VA på veien til Flesland
75		 MEF har ordet
76		MEF-nytt

Great Place to Work

60

For private og off. byggherrer i primær-markedsområde Viken syd/øst

Park & Anlegg AS tilbyr prosjekt-tjenester med erfarne prosjektledere og stor kapasitet på Grunn - VMT - Utemiljø - Infrastruktur
- Konstruksjoner - Vedlikehold. Vi skaper varige verdier for våre kunder. På ressurssiden har vi 235 kompetente medarbeidere,
samt 110 moderne tyngre maskiner. Park & Anlegg AS har i 2020 blitt ISO-sertifiserte innen ISO 9001 Kvalitet og ISO 14001 Miljø.

Abonnement: 10 utgaver pr år. Kun kr 550,Bestill hos kundeservice. Tlf 67 11 38 19, epost am@aboservice.no.

Send oss din
prosjektforespørsel
i markedsområde
Viken syd/øst.
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Se park-anlegg.no

Trygg - Stolt - Nytenkende

park-anlegg.no
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HINDRER: Motstandere som
prøver å hindre arbeid og
maskintransporter ved å stå i
veien har vært et vanlig syn på
Haramsøya i sommer. Bildet er
fra juni. (Foto: Jørn Søderholm)

Sted: Haramsøy

– Spesiell og
vanskelig situasjon
på Haramsøya

LEDER: Terje Salte er driftsleder for Stangeland
Maskin AS på Haramsøya.

Det har vært en vanskelig sommer for Stangeland Maskin AS på Haramsøya.
Driftsleder Terje Salte har ikke sett maken på over 40 år i bransjen. Daglig leder
Tommy Stangeland berømmer lokale motstandere for ryddighet, men er
bekymret for sikkerheten.
Tekst: Jørn Søderholm - jos@mef.no

HARAMSØYA: – Når demonstrantene nærmer seg og kommer
inn i maskinens arbeidsområde, da begynner det å bli farlig. Da
må vi stoppe og ringe politiet. Så kommer politiet, og da forsvinner demonstrantene. Eller de forsvinner før politiet kommer.
Meldingene går nok rundt her. Det går rolig for seg, og har ikke
vært noen direkte konfrontasjoner.
Det sier Terje Salte. Han er driftsleder for Stangeland Maskin
på vindparkjobben på Haramsøya.

INGEN KONFRONTASJONER

En ny og større gjeng demonstranter oppholder seg ved starten av
anleggsveien. Karene fra Stangeland tar ingen sjanser på konfrontasjoner, parkerer ved et leid rigg- og verkstedområde nær anleggsveien.
Å kjøre dumperen opp på fjellet får vente til i morgen tidlig.
– Sånn har det vært daglig. Fra den første flyttebilen kom 18.
mai til nå. Nå har vi begynt å komme litt i drift. Men vi mister 4-5
timer hver dag, sa Salte da vi snakket med ham i juni.

RUTINE

Vi har egen tillverkning, reparation och service av

Lyftmagneter och Metallseparatorer

Magnetseparator MS1000S1200
Separering av järn

SIDE 8

www.elmemagnets.com Tel: +46 476 150 05

Virvelströmsseparator VS1200
Separering av alu, koppar, zink…

Lyftmagnet LM1300
Hantering av järnskrot
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Når dette skrives i midten av august har det meste av utstyr
kommet ut, og det har etablert seg en slags "rutine" på anlegget.
Demonstrantene er på plass ved oppstart om morgenen, trekker
seg unna når politiet ankommer og kommer tilbake igjen når
politiet forlater anlegget.
Vi møtte Salte på fergekaia i en dag i slutten av juni, i forbindelse
med uttransport av en dumper. Flyttebilen har Salte i Stangelands
egen pickup som følgebil, samt en politipatrulje som eskorte.
En stille flokk demonstranter står på fergekaia i det ferga legger
til. De stiller seg på lemmen og hindrer effektivt ilandkjøringen for
alle ombord i ferga. To polititjenestemenn greier etterhvert å snakke
demonstrantene unna, sånn at bilene får kjørt i land. Flyttebilen
med dumperen kjører i land til slutt. Da stiller demonstrantene seg
på nytt i veien. Sakte, sakte får den lirket seg opp på veien.
Siden kjører den i sakte fart i retning anlegget, med en lang hale av
misfornøyde lokale innbyggere og vindkraftmotstandere etter seg.
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Psst! Overvåk tanken
din med Peiling.

dieseltank.no

Peiling
Sporing
Dokumentasjon
Reservedelsbestilling
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CAT® ADVANSYS

AKTUELT

- TANNSYSTEM TIL GRAVERE OG
HJULLASTERE AV ALLE MERKER

«Alle vedtak og tillatelser er på plass. Likevel blir
våre folk behandlet som lovbrytere på øya»

NÅR DET SOM TELLER ER...

Tommy Stangeland
– Det må jo skape frustrasjoner også for arbeidsfolkene. Må du
som leder "holde dem i tømmene" for å unngå konfrontasjoner?
– Nei. Det er dyktige, proffe folk. De gjør som det som er riktig.
Holder seg unna. Men det er likt for alle. Vi står alle i det, hver
dag. Kjenner på spenningen og adrenalinet. At vi er i en spesiell
situasjon. Vi kjenner det godt. Det gjør nok de som demonstrerer
også. Og politiet.
– Har du vært med på noe lignende tidligere?
– Nei, aldri. Jeg har jobbet med dette siden slutten av 70-tallet.
Har aldri vært i nærheten av maken, sier Terje Salte.
SIKKERHET VIKTIGERE ENN FREMDRIFT

På hovedkontoret hjemme på Sola er daglig leder Tommy Stangeland i denne fasen mer bekymret for sikkerheten enn fremdriften
på anlegget.
– Våre folk kjenner på utfordringene ved at motstandere står i
veien, og gjerne legger seg midt i røysa. Man tar en skuffe, svinger
rundt for å slippe, og der ligger en person i veien. Det er farlig, og
en stor påkjenning for medarbeiderne som står i jobben. Sikker-

Hvorfor eie
når du kan leie?

AKTUELT

heten og utryggheten er den største utfordringen, sier Stangeland.
Som daglig leder i Stangeland Maskin AS synes han det er en
vanskelig situasjon, i det som skulle vært et vanlig oppdrag i et
politisk behandlet og vedtatt prosjekt.
– Alle vedtak og tillatelser er på plass. Likevel blir våre folk
behandlet som lovbrytere på øya. Det er vanskelig, sier han.

ENKEL MONTERING
YTELSE
SIKKERHET

LOKALE VS TILREISENDE

Stangeland og medarbeiderne på prosjektet ser et tydelig skille
mellom to grupper motstandere: Lokale innbyggere som ikke vil
ha turbinene i sitt lokalmiljø, og tilreisende aktivister som kjemper
mot vindkraftutbygging mer generelt.
Stangeland berømmer de lokale for å opptre ryddig og greit,
tross alt. I løpet av sommeren har de gått vakter for å hindre at
andre skal utøve hærverk på utstyret.
– Det er fine folk som bor ute på øya, og de opptrer ryddig. De
vil ikke ha det, og sier sin mening om det. De er nøye med å ikke
volde skade. Vi har respekt for interessene. Men vi skal også gjøre
en jobb, sier Stangeland.

Investere i usikre tider?
Leasing kan gi din bedrift
bedre fleksibilitet og likviditet

KAMPANJE
Vil du vite mer?

www.pon-cat.com/Advansys

4 gratis adaptere ved bytte fra annet tannsystem.

Ta kontakt med oss for et
godt tilbud på leasing
92 02 83 67

salg@ikano.no
Pon Equipment AS | 21 08 42 00 | www.pon-cat.com

SIDE 10
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ikanobank.no/leasing
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ROLIG: Politiet har
daglige turer til øya. Det
meste går rolig for seg.

Stangeland er glad for å ha en rolig og sindig kar som Terje
Salte til å lede anlegget, og han er stolt over medarbeidere som
opptrer profesjonelt og tålmodig.
– Hvordan preges medarbeiderne og arbeidsmiljøet av situasjonen?
TÅLMODIGHET VIKTIG

STÅLBYGG TIL LANDBRUK
OG SMÅINDUSTRI
Isolert eller uisolert

www.sl-bygg.no

Tilpasset ditt behov
Ferdig montert, evt. som byggesett
Sondre Bjerke
Tlf. 48 02 80 92

Sten Øivind Bjerke
Tlf. 90 54 75 15

post@sl-bygg.no

Adresse: Tjøllingveien 416,
3280 Tjodalyng

– Det er uvant. Det er ikke problematisk med demonstranter
generelt. Men vi ser en oppførsel fra enkeltpersoner. Tålmodighet er svært viktig, og en av oppgavene de har fått på jobben.
Våre folk opplever det som ubehagelig å på jobb. Det er leit å
måtte stå i noe sånt. Men de takler det godt. De er tålmodige,
stopper og går til sides når det trengs, sier Stangeland.
– Hva vet du pr nå om de økonomiske konsekvensene av
forsinkelsene?
– Veldig lite. Vi gjør det vi må gjøre, og vi har en god dialog
med oppdragsgiver, sier Tommy Stangeland.
I midten av august er det syv medarbeidere på anlegget. På
det meste vil det være rundt 20, inkludert UE. Det skal bygges
vei- og kabelnett til åtte turbiner.
Les også: Søbstad avslutter på Frøya. Side 48

Kubota – ny standard i

Førermiljø i særklasse

5-6 tonn klassen!

De nye modellene er Kubota KX060-5,
U56-5 og U50-5.
Nytt design, steg V motor, større førerhytte og lavere støynivå – nyheter med
fokus på et bedre førermiljø.
hymax.no

Beste servicetilgjengelighet

SIDE 12
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NYHETER

NYHETER

Sikkerhet under
asfalteringen
Snakk Med Dumperspesialisten!

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

Synlighetsklær

Vernehjelmer

Øreklokker

AS Hydrema
www.hydrema.com
Service: 613 14 010

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

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

SPRØYTESÅING • UTSTYR TIL GOLFBANER OG ØVINGSOMRÅDER • FRØ • GJØDSEL

Fleecejakke BS Bergset
Art.nr: 646343

Kask Plasma AQ
Art.nr: 458151

Hellberg SYNERGY
Art.nr: 662521

Vernebriller

Hansker

Førstehjelp

Gressetablering
med sprøytesåing
Gress Service 90 AS
KONTAKT
OSS FOR
PRISTILBUD

3M™ SecureFit™ 400 Scotchgard™
Art.nr: 647876

Arbeidshanske kromfri
Art.nr: 647779

Førstehjelpsveske Cederroth
Art.nr: 463310

Skadelige lyder, tunge maskiner og utålmodige sjåfører utgjør
sikkerhetsrisiko for alle som jobber med asfaltprosjekter
utover høsten. Hos Ahlsell får du det du trenger innen
personlig verneutstyr for asfaltsesongen.
Les mer på ahlsell.no/asfaltering
SIDE 14
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BRUKSOMRÅDER:

FORDELER:

➡
➡
➡
➡

➡
➡
➡
➡
➡

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

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

Rimelig metode, garanti
Uavhengig av oppholdvær
Lim hefter frø til overflaten
Krever ikke matjord
Ingen hjulspor
www.gs90.no
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HEFTIG: FV659 Nordøyvegen
er et av de mest kompliserte og
spektakulære anleggene i Norge
på lenge. Bruker det meste av
krankapasitet i området. Bildet
er tatt i midten av juni. (Alle
foto: Jørn Søderholm)

NORDØYVEGEN:

Anleggslogistikk
for viderekomne

FV659 Nordøyvegen er nå i full
produksjon på kysten av Sunnmøre.
En etterlengtet veiforbindelse for de
2700 innbyggerne, en logistikkmessig
kjempeoperasjon for entreprenører og
planleggere. Med fem øyer, store avstander
og tøffe værforhold er logistikken på
anlegget ikke for nybegynnere.
ROLIG: Flatt hav er et ytterst sjeldent fenomen på disse kanter.

SIDE 16

Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no
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Sted: Brattvåg

BRATTVÅG: – Det er et artig og spennende prosjekt. Men det
er tøft logistikkmessig, sier Bjørn Busengdal.
Han er deleier og driftssjef i Busengdal AS i Stordal. Han er også
anleggsleder for Anlegg Nordvest AS, et selskap Busengdal AS
eier sammen med Aco Anlegg i Tennfjord og Opshaug Sandtak
AS i Stranda.
Den kommende veien er 37 kilometer lang, med tre undersjøiske tunneler, tre bruer og 24 kilometer ny vei i dagen. FV659
Nordøyvegen er i stor utstrekning. I kompleksitet er det et av de
mest spektakulære veianleggene vi har hatt i landet på årevis.
FASTLANDSFORBINDELSE

Fv 659 Nordøyvegen skal gi fastlandssamband til øyene Lepsøya,
Haramsøya, Flemsøy/Skuløy og Fjørtofta nylig innlemmet i
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Ålesund kommune, samt Harøya i Sandøy kommune.
Sistnevnte hører strengt tatt ikke til øygruppa som kalles
Nordøyane, men får glede likevel av Nordøyvegen.
Prosjektet er i full produksjon nå, etter en litt hakkete start
i 2016. Veien til oppstart og virkeliggjøring har vært lang. Det
første arbeidet med realisering av den viktige veiforbindelsen
startet i 1963.
Anlegg Nordvest AS har sitt første oppdrag som underentreprenør
for Skanska på Nordøyvegen. Selskapet ble opprettet etter positive
erfaringer med arbeidsfellesskap på tidligere prosjekter. Oppdraget
Anlegg Nordvest AS har for Skanska på Nordøyvegen er på 250
millioner kroner, pluss arbeid på sjøfyllinger utenom kontrakten.
Skanska fikk jobben på en total tilbudssum på rett over tre milliarder.
Hele anlegget er en logistikkmessig kjempeoperasjon. Det er
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NYHETER
STOLT: Det er en egen stolthet i å
være med på et av de mest spektakulære
anleggene i Norge. F.v. Marcos Guadiamos, Sander Løvik, Rishi Sæther og
Bjørn Busengdal.

Nordvest AS
FELLES: Anlegg
d Skanska.
me
t
ak
ntr
har ko
sengdal,
Bu
av
s
eie
Selskapet
shaug
Op
og
AS
g
ACO Anleg
deler.
dje
tre
e
lik
Sandtak AS i

spredt mellom fastlandet og fem øyer, atskilt av fjord- og havområder som kan by på tøffe forhold.
420 KILOMETER TREKKERØR

Et ørlite, praktisk eksempel på omfanget: Det skal legges ned
420 kilometer trekkerør. Tilsvarende en strekning fra starten på
anleggsområdet til Moss.
– Det rene omfanget på anlegget er jo voldsomt. Veldig store
avstander, fra start til slutt. Det er et svært klimautsatt område.
Vi har kjøpt flere egne båter til jobben. Men det er ikke sikkert
vi kan bruke dem, på grunn av været. Alt arbeid som foregår på
øyene er avhengig av båttransport for å komme seg på land. Det
er enkelte dager man ikke kommer ut, og maskiner blir stående.
Andre dager må man haike med Skanskas supplybåt, fordi vår
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båt er for liten. Er det over et visst antall meter pr sekund, så
stopper alt av båttransport, sier anleggsleder Jan Arne Svendsen
i Anlegg Nordvest AS.
Bjørn Busengdal er godt fornøyd så langt. Både med at oppdraget
er i rute, og med hvordan det nye selskapet har fungert. De tre
selskapene hadde i fjor den første delen av jobben som arbeidsfellesskap, med å bygge vei fra eksisterende vei på fastlandet ned
til første sjøfylling. Deretter har det foregått gjennom AS-et de
tre eier sammen.
HØYT TEMPO

Det har vært høyt tempo helt siden oppstart av forberedende
arbeider i mars i fjor.
– Vi trodde det skulle være litt rolig først, og så øke på omtrent nå.
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KOFFERDAM: På Hestøya ligger tunnelmunningen på kote minus åtte. Da må det
tettes grundig mot havet.

TRANSPORT: Båter er like viktig som
biler på Nordøyvegen.

«Det rene omfanget på anlegget er
jo voldsomt. Veldig store avstander,
fra start til slutt. Det er et svært
klimautsatt område. Vi har kjøpt
flere egne båter til jobben. Men det
er ikke sikkert vi kan bruke dem, på
grunn av været.»
Jan Arne Svendsen
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«Vi trodde det skulle være
litt rolig først, og så øke
på omtrent nå. Men det
gikk rett til topps med det
samme, og ble der. Det er
mye aktivitet.»
Bjørn Busengdal

Men det gikk rett til topps med det samme, og ble der. Det er mye
aktivitet. Det har litt å gjøre med at vi har forsøkt å flytte arbeidsoppgaver til tidligere enn planlagt, sier Svendsen.
– Hvordan har det gått gjennom koronatiltakene i våres?
– Vi har sluppet greit unna. Noen logistikkoperasjoner har vi
hatt med folk som har måtte være hjemme og passe barn, fordi
deres bedre halvdel har hatt jobber i samfunnskritiske funksjoner.
Noen utfordringer hadde vi med medarbeidere fra Innland fylke,
som ikke fikk lov til å reise ut hit etter at Ålesund innførte sin egen
"søringkarantene". Men det har flytt godt. Vi har en sjekk ukentlig,
og må rapportere eventuelle sykdomstilfeller til oppdragsgiver. Det
har vi unngått, sier Bjørn Busengdal.
– Nøkkelen til å få logistikken i et sånt anlegg til å flyte?
– Planlegge godt. Sørge for at rett utstyr er på rett sted til rett
tid. Og dobbelt- og trippelsjekke at planene er riktig.
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FELLES: Anlegg Nordvest AS har kontrakt med
Skanska. Selskapet eies av Busengdal, ACO Anlegg
AS og Opshaug Sandtak AS i like tredjedeler.

PROSJEKTET I TALL

- FV 659 Nordøyvegen K5 Skjeltene - Harøya
Kontrakten fra Skjeltene på fastlandet til Harøya består av
disse hovedelementene.
Lepsøybrua, 800m lang høybru fra Skjeltene på
fastlandet over skipsled til sjøfylling mot Lauka
og Hestøya.
Laukebrua, 109 meter lang betongplatebru i 3 spenn.
Hamnaskjersundbrua, 200 meter lang betongplatebru
i 7 spenn
Haramsfjordtunnelen, fra Hestøya til Austnes.
Lengde 3500m, bunnpunkt kote -112
Demning og midlertidig kofferdam ved tunnelpåslaget
på Hestøya
Nogvafjordtunnelen, fra Longva på Flemsøya til
Fjørtofta. Lengde 5730m, bunnpunkt kote – 135
Fjørtoftfjordtunnelen, fra Fjørtofta til Harøya.
Lengde 3680 m, bunnpunkt kote -118
Burbergtunnelen, miljøtunnel på Fjørtofta. Lengde 170 m,
hvorav ca 60m i berg og ca. 100 meter i betong.
Veg på sjøfylling over Lepsøyrevet, total lengde 2735m
Veg i dagen utenom sjøfylling, total lengde 10 000 m.
420 000 m trekkerør og forberedende elektroarbeider
på hele strekningen
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Får oppfylt maskinførerdrømmen
Nikolay Hasli Olderheim (17) har alltid drømt om å bli anleggsmaskinfører, men
medfødt cerebral parese gjør det vanskelig. Takket være et spesialtilpasset kurs i
regi av MEF er nå drømmen innen rekkevidde likevel.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Nikolay ble født inn i anleggsbransjen.
Pappa Boye er daglig leder for maskinentreprenør Odd Steinar Hansen AS på Raufoss,
som han grunnla sammen med sin far Odd
Steinar i 1989. Fjorten år senere ble Nikolai
født. Han var det andre barnet til Boye og
kona Gunn, som fra før hadde tre år eldre
Mathilde.
– Nikolai fikk hjerneblødning i forbindelse med fødselen, som førte til at han
fikk CP, med delvis lammelse på den ene
siden av kroppen. Vi merka det først da
han var rundt et halvt år gammel; at han
bare brukte den venstre armen, forteller en
åpenhjertig pappa og bedriftsleder Boye
Hansen Olderheim til Anleggsmaskinen.
– Hele den høyre siden er berørt, og
særlig armen, forklarer han videre, mens
Nikolay illustrerer det med å løfte armen
forsiktig opp og ned. Underarmen og hånda
henger tett inntil kroppen, mens fingrene
er krummet inn mot håndflaten.

– Jeg har alltid likt maskiner. Og jeg har
vært med pappa på jobb fra jeg var liten.
Blant annet har jeg vært med å brøyte mye
snø, sier Nikolai og smiler beskjedent.
Han har nettopp fullført Vg1 Naturbruk i
en spesialklasse på Lena-Valle videregående
skole, som ligger 20 minutter unna Raufoss,
der han og familien bor. Til høsten skal han
begynne på Vg2 Anleggsgartner.
– Han tar anleggsgartnerfaget fordi det
tilbys på Lena-Valle, og da kan han bo
hjemme mens han går på skolen. Men det

er maskinkjøring som er det store målet;
det er det ingen tvil om, sier pappa Boye.
SPESIALTiLPASSET KURS

Det stilles en del krav for å kunne bli maskinfører, og det er ikke alt som er like lett å
oppfylle når man har cerebral parese. Blant
annet må man ta et «Sikkerhetskurs for
masseforflytningsmaskiner». Med Nikolays
utfordringer med lesing og skriving, samt
konsentrasjonsvansker generelt, så ville det
vært en umulighet å gjennomføre et slikt

DEN STORE LIDENSKAPEN

Så lenge han kan huske har Nikolai vært
interessert i maskiner og biler. Og fotball,
da.
– Det er Manchester United «for alle
penga», sier Nikolay bestemt, men med
et stort smil.
Hjemme på Raufoss er imidlertid både
Nikolay og pappa Boye store supportere
av den lokale fotballklubben. De er på alle
hjemmekamper, og også en del bortekamper. Faktisk er Nikolay så fast inventar på
hjemmekampene til Raufoss at da han fylte
14 år han ble invitert inn i garderoben og
fikk møte alle spillerne. Men foruten fotball
er det altså anleggsmaskiner som er den
store lidenskapen.

ÉN ARM: Det er ikke bare enkelt å manøvrere
maskinen med kun én arm som fungerer. Pappa
Boye har allerede vært i kontakt med Volvo
Maskin med tanke på å få spesialtilpasset både
gravemaskin og hjullaster til Nikolay, slik at
han lettere kan mestre dem.
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FORNØYD: Anleggsmaskiner har vært Nikolays lidenskap siden han var bitteliten. Nå kan han få
betjene maskiner inne på bedriftsområdet, til tross for sine utfordringer i forbindelse med CP.
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FAR OG SØNN: Pappa Boye Hansen Olderheim, daglig leder for Odd Steinar Hansen AS, er glad på sin sønns vegne. – Målet er først og fremst at han skal
få en fin, meningsfull hverdag. At han kan drive med dette – og faktisk være en ressurs – er jo helt topp. Det er jo dette han brenner for, sier han.

Velkommen til en verden av muligheter!

smpparts.com
Sikkerhet
Kvalitet
Service

Vil du oppnå resultater på en
effektiv og sikker måte?
SMP Parts utstyrer maskinen din med høykvalitetsprodukter
som Tiltrotatorer, sikkerhetsfestet HardLock®, andre
hydrauliske og mekaniske hurtigkoblinger og vårt
helautomatiske hurtigkoblingssystem f.o.c.

kurs på tradisjonelt vis. Bedriften kontaktet
derfor MEF for å høre om det kunne være
mulig å tilpasse kurset slik at Nikolay kunne
klare det. Og MEF visste råd.
– Vi hadde litt intern «lobbyvirksomhet»,

og kom til slutt fram til at vi kunne klare å
skreddersy et helt eget sikkerhetskurs for
Nikolay. Jeg ble godkjent som instruktør
og lærer. Det samme ble Nikolays bestefar,
Odd Steinar Hansen, som grunnla firmaet

I snart 40 år har vi designet, utviklet og produsert utstyr
for gravemaskiner og det er derfor vi i dag er uslåelige
både når det gjelder kvalitet og sikkerhet.
Vi vet at våre produkter er navet i din virksomhet, så vi
tilbyr deg en komplett løsning av
både produkter og service.

med samme navn sammen med sønnen
Boye. I tillegg har han bakgrunn som lærer
på AMO-kurs (arbeidsmarkedsopplæring)
i anleggsmaskinførerfaget. Det forteller
Espen Ånerud, opplæringskonsulent i
Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB).
Kurset har fire moduler. Nikolay har allerede vært gjennom modul 1.1 Arbeidsmiljø,
ansvar og konsekvenser og 2.1 Masseflytningsmaskiner, som begge er teorimoduler.
Når Anleggsmaskinen er på besøk, skal
han gjennom modul 3.1 Praktisk bruk,
som er grunnleggende opplæring i sikker
bruk av de tre ulike maskinene; hjullaster,
gravemaskin og dumper.
KJØRTE FLETTA AV DEM

SMP Parts AB

HJULLASTER: MEF har skreddersydd et eget «Sikkerhetskurs for masseforflytningsmaskiner» for
Nikolay. Når Anleggsmaskinen er på besøk, gjennomfører han modul 3.1 Praktisk bruk.
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Maskinkjøring har Nikolay fått prøve en
god del gjennom årene, og til tross for at
han bare klarer å bruke én arm, er han
ganske dyktig.
– Han var på Arctic Entrepreneur-messa
i januar og kjørte simulatoren vår der. Da
kjørte han jo fletta av flere av de drevne
bedriftslederne som var til stede! Han var
skikkelig flink, sier Espen Ånerud.
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VEILEDER:
Opplæringskonsulent i OKAB,
Espen Ånerud,
fungerer som
instruktør og lærer
for Nikolay under
sikkerhetskurset.

KONSENTRASJON: Nikolay har fått prøve
seg i maskin tidligere, så han vet hva han
driver med. På Arctic Entrepreneur-messa
i januar i år, kjørte han fletta av flere av de
drevne bedriftslederne på maskinsimulatoren, ifølge OKABs Espen Ånerud.

– De to teorimodulene gikk meget bra.
Han hadde vel bare én feil totalt på begge
prøvene. Selve prøvene foregikk ved at
Boye leste opp spørsmålene for ham og han
svarte muntlig. Når han har vært gjennom
teorien, skal vi overføre dette til praktisk
bruk i modul 3.1, som innebærer åtte timers

BARRETO STUBBEFRES
KJEDEGRAVERE
JORDFRES
made in USA

www.limaco.no
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BRA TEAM: OKABs Espen
Ånerud, Nikolay Hasli Olderheim
og Boye Hansen Olderheim.

grunnleggende opplæring i hver maskintype. Når jeg så sender inn bekreftelse på
at han har gjennomført modul 3.1, kan han
begynne på den siste modulen, 4.1, som er
40-timers kjøring på hver av de tre maskintypene, forklarer Espen.
– Det er viktig å presisere at Nikolay
ikke er tiltenkt å sitte alene ute i produksjonen, men at han skal bidra i bedriften
med enkle masseforflytningsoppgaver inne
på et lukket område, sier han.

NEDTUR BLE TIL OPPTUR

Odd Steinar Hansen AS ble kåret til Årets
lærebedrift i 2019 av MEF, delvis på grunn
av det fokuset Boye og co. har på å være
en inkluderende bedrift. Der er det plass
til alle. Det gjelder selvfølgelig også for
sønnen Nikolay.
– Nikolay er også veldig opptatt av
bil, og det var en ordentlig nedtur for
ham da han i fjor fikk beskjed om at han
ikke kunne få førerkort for bil – selv om

BRENDON MOBILE
HØYTRYKKSVASKERE
made in UK

tlf 330 50160 post@limaco.no

det nok var det riktige. Han har bestått
trafikalt grunnkurs, men det ble vurdert
at han ikke kan få førerkort på grunn
av utfordringer med konsentrasjon og
oppmerksomhet. Dermed var oppturen
desto større for ham da det viste seg at
han han få kompetansebevis for anleggsmaskiner, forteller Boye.
– Uten førerkort for bil er det heller
ikke tillatt å kjøre anleggsmaskiner ute i
offentligheten. Så tanken er at han være

med inne på området her og hjelpe til litt.
Laste opp grus, sålde litt jord, brøyte litt
snø. Han kommer nok aldri til å produsere
mot faktura, men enkle oppgaver bør gå
fint, sier han.
KAN VÆRE EN RESSURS

– Målet er først og fremst at han skal få en
fin, meningsfull hverdag, ha gode kollegaer
å prate med, og ha noe fornuftig og givende
å drive med. Her har han jo vært så mye, og

alle kjenner ham her. Dette har vært hans
lidenskap siden han var bitteliten; både
anleggsmaskiner, lastebiler, traktorer og
biler, og at han kan drive med dette – og
faktisk være en ressurs – er jo helt topp.
Det er jo dette han brenner for, avslutter
Boye, som allerede har vært i kontakt med
Volvo Maskin med tanke på å få spesialtilpasset både gravemaskin og hjullaster,
slik at Nikolay lettere kan mestre dem med
én arm.

Little
Beaver
jordbor

made in Texas
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NYHETER
ANNONSØRINNHOLD

FORCIT VOKSER
VIDERE I NORGE

VESTLANDET
Sprengstoﬄager
Bulkstasjoner
NYTT!
• Knapphus, Tysvær
• Jelsa, Suldal
• Åsane, Bergen
• Åsane, Bergen
• Bremanger
• Bremanger
• Florø NYT T!

NYHETER

Flere
lager og bulkstasjoner
åpner i 2020

ØSTLANDET
Sprengstoﬄager YTT! Bulkstasjoner
N
• Bruvoll, Nord-Odal
• Bruvoll,
Nord-Odal NYTT!
• Holmestrand

NORD-NORGE
Bulkstasjoner
• Tjeldsund

Sprengstoﬄager
• Bodø
• Bjerkvik
• Alta

!
KOMMER

FORCIT.NO

MIDT-NORGE
Bulkstasjoner
• Austvika
ER!
• Stjørdal KOMM

Sprengstoﬄager
• Stjørdal
• Brønnøysund

PIGGHAMMER
Strukturen av
pigghammer

FORCIT NORWAY AS
Dølasletta 1
3408 TRANBY
Tlf. +47 32 85 09 00

Enkel og effektiv
isolering av kummer

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

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

- En profesjonell leverandør av kvalitetsprodukter

Følg oss på:

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

www.facebook.com/TraasdahlAnlegg/

– Isohatt settes oppå
betongkjeglene, akkurat
som en hatt. Stort enklere
og mer effektivt er det
ikke mulig å få det ifølge
Dagfinn Knutsen hos
WDF Isolasjon.
Han forteller at fra de utviklet produktet
og startet bedriften i 2016 har stadig flere
entreprenører, kommuner og rådgivende
ingeniører gitt sin anbefaling– fulle av
lovord over Isohatt sine egenskaper.
Hvorfor har denne kumisoleringen
slått så godt an i markedet? - Isohatt
er en mye enklere og bedre løsning for
isolering av kum fordi den dekker hele
betongkjeglen som en lukket kappe, sier
Knutsen. Kummen kan legges grunnere
der det av forskjellige årsaker ikke er mulig

å grave dypere. Isohatt kommer fiks ferdig
formstøpt etter mål av betongkjeglen og
kan enkelt løftes på plass av en person
forteller han.
Han forteller videre at dette også har et

«Arealtek har beskrevet ISOhatt løsningen på flere prosjekter
på Østlandet. Hovedgrunnen til valget er hvor enkelt produktet er
å montere. Dette sparer igjen både byggherre og entreprenør tid og
penger i effektiv isolering av kummer, kontra tradisjonelle plater
som må kappes og tilpasses».
Emil Korsbrekke, VVA Ingeniør hos Arealtek
viktig element av trafikksikkerhet i seg.
Ved å bruke Isohatt slipper en å isolere
rundt kummen i veibanen. Overflaten
tiner ikke like fort i det isolerte området
fordi jordvarmen ikke trekker opp. Derfor
blir det ofte isete områder i veibanen, noe
som igjen kan skape trafikkfarlige situasjoner. Bruker en Isohatt unngår en dette!
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–WDF har tatt patent på produktet
og grundige tester i kuldekammeret til
Norce MIL-lab viser at de presisjonsstøpte
elementene i polyuretanskum innehar de
kvalitetene som WDF påstår. Vi er veldig

godt fornøyd med hvordan Isohatt både
gjør hverdagen til entreprenøren enklere
og mer effektiv på og at det i tillegg har en
miljøvennlig fordel sier Knutsen med et smil.
Kontaktinformasjon: WDF Isolasjon AS,
Bergemoveien 23, 4886 Grimstad.
www.wdf.no
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MER ENN 100 ÅR SIDEN SIST: Maskinfører
Martin Torgalsbøen (30) fra maskinentreprenør Erling Grimsrud AS har fått
et ærefullt oppdrag. Det er ikke hver dag
man er med å grave ut vikingskip! Her er
det arkeolog og utgravingsleder Camilla
Cecilie Wenn som følger med.

Graver fram
første vikingskip
på over 100 år
På et jorde utenfor Halden ble det i 2018 ved hjelp av georadar funnet
et vikingskip under bakken. Funnet har vekket stor interesse verden over.
Nå har selve utgravingen startet.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Det siste vikingskipet som ble utgravd i en gravhaug i Norge, var
det velkjente Osebergskipet (som står utstilt på Bygdøy). Det
skjedde i 1904. Det er altså hele 116 år siden forrige gang et slikt
funn ble avdekket her til lands. Arkeologene er naturligvis i fyr
og flamme.
– Det er selvfølgelig spesielt og utrolig gøy å få lov til å være
med på dette. Det er et ærefullt oppdrag, og jeg håper også at
vi leverer i ypperste klasse, sier en strålende opplagt arkeolog
Christian Løchsen Rødsrud fra Kulturhistorisk museum. Han er
prosjektleder for utgravingen.
– Etter Osebergskipet i Norge, ble det i Danmark gravd ut et
vikingskip (Ladbyskipet) på 1930-tallet, og i England ble Sutton
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Hoo-skipet fra 600-tallet – altså før vikingtiden – gravd ut delvis
på 1930-tallet og delvis på 1960-tallet. Skipet vi skal grave ut
nå – som har fått navnet Gjellestadskipet – er altså et helt unikt
funn, og det er nok det mest spesielle jeg kommer til å være med
på som arkeolog noen gang, slår han fast.
KOM MINISTEREN I FORKJØPET

Fredag 26. juni ble utgravingen offisielt igangsatt. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn tok det symbolske «første spadetaket», foran et tallrikt pressekorps. Koronasitasjonen forhindret
de fleste internasjonale medier å stille den dagen, men interessen
er betydelig, og prosjektleder Rødsrud har fått henvendelser fra
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land som Japan, Brasil, USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland
og Danmark.
Anleggsmaskinen var imidlertid på plass allerede tre dager
tidligere, og fikk ta del i den spede oppstarten. Fire arkeologer
fra Kulturhistorisk museum var da til stede og forberedte selve
utgravingen, og maskinentreprenør Erling Grimsrud AS ankom
feltet med gravemaskin og minidumper.
BLE FUNNET VED HJELP AV GEORADAR

Gjellestadskipet ble oppdaget høsten 2018, etter at grunneier planla å
drenere jordet sitt. Østfold fylkeskommune leide inn Norsk institutt
for kulturminneforskning (NIKU) til å utføre georadarundersøkelse
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av området, da man visste at det kunne være fornminner i grunnen.
På samme området ligger nemlig Norges nest største gravhaug –
Jellhaugen. Et lokalt sagn forteller at en konge ved navn Jell skal ligge
begravet i sitt skip her. Jellhaugen ble delvis undersøkt ved hjelp av
en sjakt på 1960-tallet uten at noe skip ble funnet.
Georadarundersøkelsene i 2018 viste imidlertid et større bosettings- og gravhaugområde, og – aller viktigst – omrisset av et skip,
riktignok et par hundre meter fra Jellhaugen. Skipet er i samme
størrelsesorden som de tre andre kjente norske vikingskipene,
rundt 20 meter langt og ca. fem meter bredt.
I revidert nasjonalbudsjett i mai i år ble det bevilget 15,6 millioner
kroner til utgravingen av Gjellestadskipet. Prosjektet skal holde
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Komplett
økonomisystem for
entreprenører
4 Total økonomisk oversikt i prosjekter og
delprosjekter med mulighet for inndeling på
avsnitt og aktivitet mot budsjett
4 Elektronisk lagring, håndtering og sending av
bilag og dokumentasjon
4 Maskin-, time-og materiellregnskap
REGNSKAP

PROSJEKT

HANDEL

LØNN

4 Datafangst på anleggsplassen

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

STORT: Prosjektleder Christian Løchsen Rødsrud og utgravingsleder Camilla Cecilie Wenn, begge fra Kulturhistorisk museum, er naturligvis svært
spente. Maskinfører Martin Torgalsbøen er nok hakket mindre entusiastisk, men han synes også det er artig å få ta del i utgravingen.

COMMITMENT TO

EFFICIENCY

på i fem måneder. Det ligger også an til tilleggsbevilgninger for
konserveringsarbeider i etterkant.
– Det er litt artig at dette funnet er gjort i Østfold. Tuneskipet,
ble også funnet i Østfold, mens både Gokstad- og Osebergskipet
ble gravd ut i Vestfold. Dette er en spennende og viktig oppdagelse, som sier noe om maktkampen som sannsynligvis har pågått
mellom øst- og vestsiden av fjorden, sier Rødsrud engasjert.

Tiltrotatorer for gravemaskiner fra 2 til 33 tonn.
Lav byggehøyde, høy tiltvinkel og enestående
styrke-/vektforhold takket være våre
helstøpte hovedkomponenter.
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IKKE SKJELVE PÅ HÅNDA: Det stilles helt spesielle krav til en maskinfører som skal grave i nærheten av historiske og uerstattelige arkeologiske gjenstander. Maskinfører Torgalsbøen skal skrape matjorda av
lagvis, ca. 5 cm om gangen, som arkeologene skal sålde.
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– I fjor gjorde vi en forundersøkelse ved å grave en sjakt ned langs
en gammel dreneringsleding i bakken, som gikk tvers gjennom
skipet. Da kunne vi se avtrykk av bordganger, men selve treverket
var råtnet bort. Kjølen viste seg derimot å være såpass intakt at vi
kunne utføre årringsprøver av den, forteller prosjektleder Rødsrud.
– Treet fra kjølen viste seg å være felt en gang etter år 733, og
kjølen ble dermed bestemt til å være bygget mellom slutten av
700-tallet og begynnelsen av 900-tallet – altså i tidlig vikingtid.
Dette vil vi kunne finne ut mer nøyaktig etter hvert som utgravingen skrider frem dersom vi finner mer bevart treverk.
– Det viste seg imidlertid også at kjølen er under kraftig soppangrep fra alle kanter. Vi er derfor svært bekymret for tilstanden
til skipet, og det haster med å få gravd det ut, før det blir helt
ødelagt, sier han.
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AVHENGIG AV GRAVEMASKIN: Før arkeologene
går til verks med sine skjeer og pensler, er
de avhengig av litt skikkelige krefter. Ved
hjelp av 8-tonneren Cat 307.5 Next Gen skal
maskinentreprenør Erling Grimsrud AS
grave opp de øverste 20 centimeterne
av matjorda. I bakgrunnen ser
man Jellhaugen.

STOR INTERESSE:
Når vikingskip blir
funnet vekker det
oppsikt verden over.
Prosjektleder Rødsrud
har allerede fått
henvendelser fra land
som Japan, Brasil,
USA, Storbritannia,
Frankrike, Tyskland
og Danmark. Her er
det NRK som lager et
intervju samme dag
som Anleggsmaskinen
var på besøk.

hjørnene er merket i terrenget med små plastposer påskrevet
koordinater. Arkeologene benytter GPS og senere totalstasjon,
som har en nøyaktighet på under 1 mm. Det er essensielt når de
skal se og forstå detaljer, og ikke minst hvis man eventuelt skal
rekonstruere skipet senere.
Maskinfører Torgalsbøen skal med sin 80 cm brede gravemaskinskuff grave ett og ett kvadrat ca. 20 cm ned i bakken – under
konstant tilsyn og overvåking av arkeologene. Det er totalt ca.
400 kvadrater – altså er området som skal graves opp ca. 400
kvadratmeter. Den jobben skal etter planen ta fire dager.
– Jeg skal bare dra av matjorda, og jeg skraper av lagvis ca. 5
cm om gangen, som arkeologene skal sålde. Jeg må naturligvis

UNDER BAKKEN: Georadarbilde av
Gjellestadskipet (Foto: NIKU).

Annonse 184x127.qxp_Layout 1 13.08.2020 15.02 Side 1

« Jeg har egentlig ikke noe særlig interesse for
arkeologi, men det er jo gøy å få være med på noe
som dette, som er så spesielt»
Martin Torgalsbøen, maskinfører
VENTING – MEN IKKE KJEDELIG

Før arkeologene setter i gang sitt møysommelige og nennsomme
utgravingsarbeid med skjeer og pensler (ja, de skal faktisk bruke
slike verktøy her), benyttes litt grovere metoder til å begynne med.
De øverste 20 centimeterne av matjorda skal nemlig graves opp
med en 8-tonns gravemaskin. Da Anleggsmaskinen var på besøk
var vi vitne til aller første «spadetak» med gravemaskinskuffa.
Maskinfører Martin Torgalsbøen (30) fra maskinentreprenør
Erling Grimsrud AS vet godt hva han går til.
– Jeg var med i fjor da det var prøveutgravinger her. Jeg har
egentlig ikke noe særlig interesse for arkeologi, men det er jo
gøy å få være med på noe som dette, som er så spesielt, sier han.
– Da jeg kom hit i fjor var jeg ganske sikker på at dette ikke
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kom til å være noe for meg. Jeg har aldri fått det påvist, men jeg
er ganske sikker på at jeg har ADHD, og jeg trodde det ville bli
rimelig kjedelig å sitte her og bare få grave bittelitt om gangen,
med masse venting og dødtid. Men takket være all kunnskapen
disse arkeologene her besitter, så ble det faktisk ganske spennende
etter hvert som jeg ble fortalt om funnet, sier han fornøyd.
KAN IKKE SKJELVE PÅ HÅNDA

Maskinføreren sitter i en gravemaskin av typen Cat 307.5 Next
Gen, som ble kjøpt inn ny i fjor (og var da den første av sitt slag
som ble levert i Østfold). Arkeologene har forberedt og laget et
rutenett med kvadrater på 1x1 meter. Dette for å holde orden på
nøyaktig hvilket kvadrat det som graves opp kommer fra. Kvadrat-
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Krantjenester og spesialtransport
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GPS OG TOTALSTASJON: Arkeolog Magne Samdal måler inn ved hjelp av
GPS. Senere skal de også benytte totalstasjon, med en nøyaktighet på
under 1 mm. Det er essensielt når de skal se og forstå detaljer, ikke minst
hvis man skal rekonstruere skipet senere. Utstyret er fra Trimble.

være veldig nøyaktig, og det er mer utfordrende enn en vanlig
jobb sånn sett. Det går jo bra, men det nytter ikke å skjelve noe
særlig på hånda, smiler han.

READY TO
CHANGE THE WORLD

NØYAKTIG OG TÅLMODIG

– Hva kreves av en maskinfører som skal grave for dere arkeologer?
– De må selvfølgelig være svært nøyaktige og de bør være
tålmodige. Samtidig bør de også være relativt raske og effektive,
og de må gjøre akkurat det de får beskjed om. De bør helst ikke
være altfor nervøse heller, selv om vi forstår at de kan være litt
redde for å ødelegge ting, sier arkeolog og utgravingsleder Camilla
Cecilie Wenn.
– Gravemaskinskuffa må være mindre enn 100 cm bred, ettersom våre kvadrater er 100 cm i hver retning. Og så må de ikke
komme her med tenner på skuffa, altså, ler hun.
– Vi har gode erfaringer med Erling Grimsrud og maskinfører
Torgalsbøen fra i fjor, så dette kommer nok til å gå veldig bra.

Nye A-serien Hyundai beltegravere lanseres nå!
GODT FORBEREDT: Arkeologene har forberedt og laget et rutenett
med kvadrater på 1x1 meter. Dette for å holde orden på nøyaktig
hvilket kvadrat det som graves opp kommer fra. Kvadrathjørnene
er merket i terrenget med små plastposer påskrevet koordinater.

GRAVPLYNDRING

utfra georadarbildene og fra da vi gravde en sjakt her i fjor, hvor
vi faktisk kunne se spadestikk som tyder på plyndring. Det kan
også ha vært flere plyndringer opp gjennom historien her, både
fra vikingtiden og mye senere. Dette er også noe vi håper å få svar
på etter hvert, sier prosjektleder Rødsrud.
For mer informasjon, se Kulturhistorisk museums nettsider (khm.
uio.no). Der legges det ut informasjon fortløpende, etter hvert som
utgravingen skrider frem.

•
•
•
•
•
•

Grammer stol
Integrert 2/3D system
Nye farger
Forbedret sikt hytte
Hi-Mate flåtestyringssystem
AAVM 360 graders kamerasystem
med objektvarsling

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

www.kurergrafisk.no

– Hva annet håper dere å finne der nede, foruten selve skipet?
– Vi håper å finne våpen, smykker eller lignende. Det er jo
avhengig av hvem som har blitt gravlagt her, og om det var en mann
eller dame. Det har nok vært en del organisk materiale her, som
det ikke er noe igjen av, men det kan være at vi finner rester etter
metaller, bein-, eller horngjenstander. Under prøvegravingen i fjor
fant vi blant annet to pyntenagler, som kan ha vært brukt til kister
eller beslag. I tillegg fant vi noen flintfragmenter, forteller hun.
– Dessverre har det vært en plyndring her. Det kan vi anta både

• Driftssvikt fra 13 tonn
• Stage V motor fra Cummins uten EGR
• IPC- Intelligent power control for
optimalisert ytelse og drivstoff forbruk
• Moderne førermiljø og design
• Redusert støynivå
• EPFC-Electronic pump flow control
for optimalisert presisjon

www.emsg.no
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MYRMASSER: Et godt
kjent fenomen, ikke
bare i Trøndelag. (Alle
foto: Jørn Søderholm)

Neste generasjons
helautomatiske
hurtigkoblingssystem er her!
Se hva sjåførene selv mener
på rototilt.no/quickchange

Se, en
lokalpolitisk
plan om massehåndtering

VIKTIG:
Dokumentet kommunene i Trondheimsregionen har vedtatt.

rototilt.no

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

Håndtering og lagring av rene masser har vært en verkebyll i Trondheimsregionen
i årevis. Nå har det skjedd viktige ting. Kommunene i regionen har politisk vedtatt
en regional utredning. Kan gi lik masse-saksbehandling og gjøre massehåndtering
enklere og rimeligere. Entreprenørnæringen jubler forsiktig.

DYNAMISK,
HURTIG
OG PRESIS
VEIING

Tekst: Jørn Søderholm - jos@mef.no
Sted: Trondheim

TRONDHEIM: – Vi er veldig glad vi har fått dette til. Men det
forplikter også. Vi må behandle det seriøst, ta en skikkelig runde
på det i høst og forankre det hos medlemmene.
Det sier regionsjef Øyvind Bergset i MEF Region Midt.
– Vi har jobbet med dette siden 2012. Påpekt utfordringer og
behov. De siste par årene har vi gjennom arbeidsgruppa fått adgang
til blant annet formannskap som har vært interessert i å høre hva
vi mener. Dit hadde vi ikke kommet om vi ikke hadde en seriøs
holdning til temaet.

SIDE 40

FORNØYD

Det sier en like strålende fornøyd entreprenør og MEF-tillitsvalgt
Jonas Myhr i Jernbetong AS. Vi møter de to en fredag ettermiddag
i slutten av juni, på MEFs regionkontor i Trondheim.
Det er verken den varme junisola eller tanken på fredagspilsen
som fremkaller smilet hos de to. Derimot et dokument som ligger
på bordet foran dem.
Anonymt av utseende, beskjedent i størrelse og med en tittel bare
en byråkrat kan elske: "Massedeponi i Trondheimsområdet", med
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den oppklarende undertittelen "oppdatering regional utredning
av områder for deponering av rene masser".
SPRENGSTOFF-TEMA

De lite tabloide titlene peker på et elsket og hatet tema, og et
innhold som er bortimot sprengstoff for entreprenørnæringen i
Trondheimsregionen. Ikke bare der, forresten.
Dokumentet berører et tema som er viktig for entreprenører
over hele landet. Masser. Rene masser. Deponi og transport, lagring
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Scanvaegt Systems AS
Vestvollveien 32G • 2019 Skedsmokorset • Tel. 9664 6700
post@scanvaegt.no • www.scanvaegt.no
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CONTAINERE, MASKINER OG UTSTYR TIL KILDESORTERING
BNS Miljø AS fusjonerer med Euroteknikk AS.
Vårt nye navn blir Euroteknikk AS.

FORNØYD: Jonas Myhr (t.v.)
og Øyvind Bergset.

og håndtering av rene masser.
Du vet, masser som hentes ut fra ett sted, ikke nødvendigvis
kan brukes til bygging, og må lagres et sted. Enten i påvente av
behandling og gjenbruk, eller mer permanent. Masser som ikke
skal være et problem, men i stedet en ressurs som kan bidra positivt i nærmiljøet.
Det er Trondheimsregionen – bestående av Trondheim og
nærliggende kommuner i en felles enhet – som nå har politisk
vedtatt utredningen om massedeponi i Trondheimsområdet.
– Vi ser for oss at det kan gi en mer likelydende saksbehandling
i kommunene i regionen. Det blir en enklere prosess å komme
i mål. Det vil forhåpentlig gi oss flere mindre deponier, kortere
transportveier og færre kilometer pr tonn kjørt på lokalveinettet,
sier Jonas Myhr.

Norges ledende
leverandør av
miljøcontainere

KJØRES KORTERE VEI

«Det blir en enklere prosess å komme i mål. Det vil forhåpentlig
gi oss flere mindre deponier, kortere transportveier og færre
kilometer pr tonn kjørt på lokalveinette»
Jonas Myhr

- markedets mest
populære og effektive
sorteringsskuffer
• Meget grov og robust
• Laget for norske forhold
• Selvrensende, fjærende og
roterende konstruksjon

• 2 funksjoner i samme skuffe;
Trommelsikt- og stjernesikteffekt
• 8 forskjellige modeller/
størrelser

LIKT REGELVER

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

20 års erfaring
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– Arbeidet med denne utredningen startet i fjor høst. I fortsettelsen av dette skal det blir enklere å få til mindre deponier. En
større andel masser skal kunne kjøres kortere vei og gjenbrukes
som dyrket jord, sier Øyvind Bergset.
Hvert år tas det ut, flyttes og lagres i underkant av to millioner
kubikkmeter masser i Trondheimsområdet. Det vil si rene masser
for varig lagring. Mye av det er myrmasser, med liten mulighet til
gjenvinning eller foredling. Masser fra veibygging er ikke inkludert i det tallet.
MEF i Trøndelag opprettet for et par år siden en egen massedeponigruppe. Denne gruppa har arbeidet aktivt og seriøst med
temaet, et arbeid som har blitt "belønnet" med at politikerne har
tatt både temaet og entreprenørnæringen på alvor. Gruppa har i
tillegg til Jonas Myhr og Øyvind Bergset bestått av Runar Evensen
fra Brende AS og Per Morten Bjerkli fra Brødrene Bjerkli AS.
Nettopp ønsket om å bli tatt på alvor har vært en viktig drivkraft
i det gruppa har arbeidet med.
Jonas Myhr mener det har vært viktig å opptre seriøst – og at
det blir enda viktigere framover.

OKADA – Master of Demolition

– premium pigghammere og demoleringsredskap i velkjent japansk kvalitet

4628 Kristiansand • +47 475 18 720 • post@markir.no • www.markir.no

•Bredt leverandørnettverk
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– Regelverket skal være likt over hele landet. Men på nær sagt
hvert eneste offentlige kontor vi henvender oss til, møter vi en
holdning om at entreprenører er noen griser. Nå har vi fått et viktig
gjennomslag. Men det er viktig at alle tar dette på alvor, sånn at
vi ikke skjemmer ut hele næringen, sier Myhr.
Utredningen er ute på høring nå i høst. Her er MEF Trøndelag
en høringsinstans. Nå skal MEF ta utredningen opp til en grundig
behandling blant medlemmene.
– Vet dere allerede nå hva dere vil si i høringssvaret?
– Nei. Vi har en jobb å gjøre mot enkeltmedlemmer først, sånn
at vi vet at medlemmene får det de ønsker. Vi skal ha felles møte
på dette med flest mulig medlemmer, sier Øyvind Bergset.
– Det er viktig at flest mulig medlemmer blir tatt med på råd.
Våre møter er vanligvis populære blant medlemmene når det
handler om masser, tilføyer Jonas Myhr.
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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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VANT: Advokat Lars Gunnar Nag
og entreprenør Bjørn Heldal. Kommunen saksøkte Heldal for dårlig
grunnarbeid på denne kunstgressbanen, men tapte i retten. (Alle
foto: Jørn Søderholm)

PAD: Hundrevis kunstgressbaner har blitt bygget
med en slik “pad” de siste ti årene. Mange har
tilsvarende problemer som de to i Lillesand.

Entreprenør frikjent
for kunstgress-feil
Sted: Lillesand

To kunstgressbaner med
“pad” er ubrukelig i regnvær
og fullt av ujevnheter på grunn
av dårlig drenering. Kommunen
saksøkte entreprenør, konsulent
og leverandør. Nå har alle rettsinstanser – inkludert Høyesterett
– frifunnet Heldal Entreprenør AS.
Noen lass 0-32 godkjent veigrus
står sentralt.
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no
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LILLESAND: – Et lass veigrus 0-32 havnet i Høyesterett. Denne
saken gjør det igjen klart for bransjen hvor viktig små opplysninger kan være, og hvor viktig det er å levere akkurat det som
står i beskrivelsen.
Det sier Bjørn Heldal i Heldal Entreprenør AS i Lillesand.
Firmaet han grunnla og har brukt 40 år av sitt liv på å bygge opp
har de siste tre årene stått i en strevsom rettstvist med Lillesand
kommune.
FINSTOFFINNHOLD

Til slutt var et spørsmål om finstoffinnholdet i levert veigrus
avgjørende. Prosjekterende og byggeleder Cowi hadde beskrevet
“godkjent veigrus” som øverste lag.
– Godkjent veigrus inneholder åtte prosent finstoff. Den vi
leverte inneholdt fire prosent, sier Heldal.
Heldal har et eget masseuttak, og leverer normalt egne
masser til jobber som dette. Her fikk den erfarne entreprenøren “varsling” fra en litt dårlig magefølelse underveis i jobben,
og valgte i stedet å kjøpe veldokumentert masse i toppklasse
fra Landvik pukkverk. Det kostet flere hundre tusen kroner
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ekstra, men ga en dokumentasjon på siktekurve som var god
å ha i rettsprosessen.
Men denne saken er også mer komplisert enn noen prosent
finstoff til eller fra. Kunstgressbanene i Lillesand har vært gjenstand for et fenomen som berører mange flere kunstgressbaner
i landet. Spesielt baner bygget med en såkalt “pad” under gressdekket. Mens det har vært stor oppmerksom på granulat som et
avfalls- og miljøproblem har det vært mindre fokus på “paden”
og problemer som har foregått under gressdekket.
DEMPENDE UNDERLAG

“Paden” er et lag med skumplast som ligger mellom øverste lag
grus og selve gressmatta på toppen. Den ser ut som et gigantisk
liggeunderlag, og er da også der for å gi et skånsomt og dempende
underlag til små og store kropper som løper, faller og hiver seg
overende i fotballens hete.
Tenk deg at du hiver et liggeunderlag ut på vannet. Hva skjer da?
Jo, det flyter. Med ganske solid oppdrift. Tenk deg så at underlaget
ligger på et ikke særlig godt drenert grusdekke. Gressdekket ligger
støtt og pent oppå – så lenge det er tørt. Men hva skjer når regnet
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flommer og underlaget ikke greier å drenere unna fort nok? Jo,
det flyter oppå.
– Vannet blir liggende. Banen greier ikke å drenere vertikalt
fort nok. Vannet stopper på grusen og gir oppdrift i paden. Når
man trår på den får man vann i bevegelse. Finstoffet beveger seg,
og det dannes dumper og groper overalt på dekket. Mange baner
har blitt bygget på den samme måten siden 2012, sier advokat
Lars Gunnar Nag i advokatfirmaet Interjuris.
Han representert Heldal Entreprenør AS helt siden saken startet
med en stevning for tingretten i 2017.
SAKSØKTE TRE PARTER

Da hadde Lillesand kommune sett seg lei på problemene med de
to kunstgressbanene de brukte mye penger på i 2014. Kommunen
valgte å saksøke tre parter samtidig: Cowi som prosjekterende,
Heldal Entreprenør som utførende og Unisport AS som leverandør
av pad og gressmatte. De tre hadde ingen forbindelse seg imellom.
Rettsprosessen foregikk i prinsippet som tre separate løp, med
tre saksøkte. Det bidro til at den ble stor i både saksomkostninger
og penger.
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JUSS

fra
Tilbud
UTiKKEN
LASErb
ikken.no
laserbut
LASErbUTiKKEN
LASErbUTiKKEN

Nedo

ERFAREN: Heldal Entreprenør AS er
en av de største entreprenørene på
Sørlandet. Her i arbeid på en tomt på
industrifeltet Agderbyen, tett på en av
avkjøringene til Lillesand på nye E18.

Primus2
H2N+

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

www.laserbutikken.no
Salg og service av maskinstyring, GPS, totalstasjoner,
oppmålingsrekvisita, bygg og anleggslasere,
kabel og metallsøkere. Eget verksted.

maskinstyring as
For Heldal Entreprenør AS ble det en ekstra “tvist i tvisten”
da Cowi hevdet feilen lå hos entreprenøren, som de mente ikke
hadde levert etter beskrivelsen.
– Fasiten er at Heldal kjøpte veigrus av leverandør i Grimstad.
Han visste at de leverer godkjent masse. Det har vært diskusjoner
om beskrivelsen gir strengere krav enn godkjent. Konkurransegrunnlaget ga ikke grunnlag for å forstå at man skulle levert noe
annet. Lagmannsretten sier Cowi burde definert tydeligere krav
til massen, og satt en nominell maksimal finstoffandel. Det har
blitt definert tydeligere krav til finstoffinnhold i senere prosjekter,
sier Nag.
BISTAND FRA IF

Heldal Entreprenør AS hadde If med gjennom hele prosessen,
gjennom rammeavtalen MEF har med If for sine medlemmer.
Den avtalen og bistanden er både advokaten og Heldal svært
fornøyd med.

Lilleseth
kjetting
NB! Fri frakt

DÅRLIG DRENERING

Hydraulikk
BestGrip
ispigg

Bestilling: 69 10 23 00
Netthandel: www.okonomi-deler.no
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– Veldig positivt og veldig god hjelp! Det er viktig å få fram.
Det har vært veldig trygt å ha If med. Det var krevende å stå i den
saken, i tillegg til alt annet vi jobber med. At If var med, gjorde det
lettere for oss å holde rett fokus. Nå har vi fått prøve ut den delen
av medlemstilbudet. Ifs folk viste seg veldig profesjonelle, med en
utrolig evne til å sette seg inn i vår situasjon og saken generelt.
Det sier Gunhild Heldal. Hun var partsrepresentant for Heldal
Entreprenør, og er Bjørn Heldals datter. Bistanden fra If besto i
advokathjelp fra konsernjuridisk avdeling i selskapet.
– De fulgte hele saken og prosessen. De satt veldig tett på,
og var veldig bevisst både på prosessrisiko og de store saksomkostningene som påløp. Dette gjorde også at If bidro når
vi prøvde å gi forlikstilbud for å avslutte saken, sier advokat
Lars Gunnar Nag.
Heldal ble frikjent for ansvar både ved tingrettens behandling
i oktober 2018 og i lagmannsretten i desember 2019. I første
instans ble også Cowi frifunnet, men i lagmannsretten dømt som
erstatningsansvarlig. Konsulentselskapet anket til Høyesterett
mot Lillesand kommune, mens kommunen anket til Høyesterett
mot Heldal. I april i år avviste Høyesterett ankene, og dommen
fra lagmannsrett blir stående.
I lagmannsrettens dom framgår det klart og tydelig at problemene med kunstgressbanen skriver seg fra dårlig drenering i
grusen under paden. Årsaken ligger i for tett masse, med for høyt
finstoffinnhold. Men beskrivelsen av massen fra konsulentens
side er så vag og uklar at ansvaret for feilen ligger der. Ikke hos
entreprenøren.
– For meg som har holdt på med dette i 40 år er det bra å få vite
at man er en normalt forstandig entreprenør. Det står der svart
på hvitt, humrer Bjørn Heldal.
Han er glad saken nå er ferdig for hans selskap.
– Det har vært en krevende sak å stå i. Den har tatt mye fokus
i hverdagen. Vi er ikke så mange i administrasjonen her.
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Salg, support og prosjektering av maskinstyring – Masseberegning – Oppmåling
Tlf. 48 24 55 55 post@maskinstyring.com www.maskinstyring.com

FINSTOFF: Underlaget
drenerte for dårlig.
(Foto: Heldal)

STORT UTVALG AV BORSTÅL OG

DIESELTANKER

– Hva er den viktigste lærdommen for andre du vil peke på i
denne saken?
– Hvis du er i tvil om forståelse og postbeskrivelse, så sjekk
opp. Det kan være lurt å benytte seg av juridisk kompetanse før
en kontrakt inngås. Som et forebyggende tiltak, for best mulig
forståelse av en avtale før man skriver under. Sjekk også at underleverandør har alt på stell. Og velg en dyrere løsning hvis du er
i tvil, sier Heldal.
PÅ SØRLANDET

Heldal Entreprenør AS er en av de større entreprenørene på Sørlandet. Selskapet har 70 ansatte og omsetter for rundt 200 millioner
pr år. Primært arbeidsområde på Sørlandet, innen infrastruktur,
vei, VA og boligfelt. Selskapets største kontrakt var med AF, for
en tilførselsvei til E18 Arendal-Tvedestrand.
– Der gikk det på skinner, med høy framdrift og stort press,
konstaterer Heldal.
Selskapet er nå i gang med en kontrakt på 120 millioner, der
det skal legges en ny hovedvannledning for Arendal kommune.
Selskapet ble startet av Bjørn Heldal for 40 år siden, med
langtransport og renovasjon. Senere over på bygg og anlegg. I
dag har Heldal et eget selskap som setter opp bygg. Selskapet
drives av Bjørn, døtrene Gunhild og Mathilde og sønnen Thomas.
Barnebarnet Kasper Heldal er også aktiv i selskapet, som lærling
i anleggsmaskinførerfaget.
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PROSJEKT

PROSJEKT
FORNØYD: Espen Kjelstad
Storm eier og kjører Doosan
300-en på innleie hos
Søbstad.

PÅ JOBB: F.v. Lisa Amalie Haukdal,
Leif Søbstad og Trond Myrland.

SYNLIG: Denne graveren var landets
sterkest profilerte maskin i fjor sommer.
Doosan 300-en kom på den første flyttebilen – og ble stående i åtte uker.

SØBSTAD AS FERDIG MED VINDPARK PÅ FRØYA

NEDLATENDE OG EKKELT

– Voksne, godt voksne folk. Karer som
kunne vært bestefaren din, oppfører seg
utrolig ekkelt og slemt. De ser og høres så
trivelig ut, men oppfører seg nedlatende og
ekkelt. Stygge herskefakter og dårlig oppførsel mot folk som bare prøver å gjøre jobben
sin. Men man må bare møte det positivt,
sier hun.
På den tekniske siden har Haukdal og
entreprenørbedriften Søbstad AS hatt en ny
og interessant utfordring i å for første gang
bygge fundamenter til vindturbiner. Disse er

Tøffe tak og
viktig lærdom
I fjor ble de møtt av en overveldende motstand.
Vindkraft-demonstranter gikk i veien, hindret framdrift og
satte fyr på utstyr. Nå er Søbstad AS ferdige med arbeidet
i Nessadalen vindpark på Frøya. – Det var nære på noen
ganger. Men det gikk bra. Vi har produsert, tross alt som har
dyttet imot, sier Leif Søbstad.
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

FRØYA: – Det ble mye bedre etter at politiet innførte oppholdsforbud her i august.
De forsvant aldri helt, og har vært i kulissene her hele tida. Men det ble mye bedre.
Etter det har produksjonen gått bedre, selv
om det har vært folk i nærheten.
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OVERLEVERING

Vi møter Haukdal, Søbstad og assisterende
anleggsleder Trond Myrland på brakka,
FORSIKTIG: Svært sterkt fokus på
ytre miljø i prosjektet, med minst
mulig inngrep i naturen.

vært som en drøm nå på slutten. Det var
veldig uvant og rart å se hva folk får seg til
å gjøre, sier Lisa Amalie Haukdal.
Hun er stikningsingeniør på anlegget, og
har vært med på jobben helt siden Søbstad
regnet på den for et par år siden.
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noen timer før sankthansaften. Dagen etter
skal oppdraget overleveres oppdragsgiver.
Søbstad trekker ut det meste av folk og
utstyr, og blir igjen med en liten styrke til
finpuss på veier og eventuelle ting som
oppstår. Ti kilometer vei- og kabelnett er
bygget, 14 fundamenter til vindturbiner
samt et trafobygg og et serviceverkstedbygg
er gjennomført siden april i fjor.
Det var ingen selvfølge da kampen sto på
som verst i fjor vår og sommer. Det startet
allerede med den første maskintransporten
fra Trondheim ut til Frøya. Verken byggherre eller entreprenør var forberedt på å
bli møtt av demonstranter.
STO I ÅTTE UKER

– Jeg skjønte det ville bli vanskelig først da
jeg så den mottakelsen vi fikk, med et sted
mellom 40 og 80 personer. Vi fikk kjørt av
én maskin og parkert den ved veien. Da
var det slutt. Den maskinen sto der i åtte
uker før vi fikk gjort noe mer, forteller Leif
Søbstad.
– Hva gjorde de?
– De sto ved, og i veien. Forsinket alt. Vi
fikk ikke til å arbeide trygt. De oppholdt seg
tett innpå – nesten oppå – maskinen. Mye
roping og sjikane var det også.
– Hva gjorde dere med det?

Sted: Frøya

Det sier Leif Søbstad. Han er anleggsleder i Søbstad AS for den 100 millioner store
jobben selskapet har gjort for Frøya Vind
AS i den godt kjente vindparken på Frøya
på kysten av Trøndelag.
– Ja, det ble mye bedre etter det. Har

boltet fast, strekkprøvd og støpt fast til fjell
med ferdige armeringssett med ståladapter
på. Alt med så ørsmå toleranser at det måtte
investeres i nytt landmålingsutstyr.
– Vi måtte klyve millimeterne for å få
det til. Det ble rett og veldig bra, sier hun.
Men det var altså på alt annet enn
tekniske forhold at Søbstad AS har hatt
sine største utfordringer på Frøya-jobben.
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PROSJEKT

LOKALT: Hitra Anleggsservice AS bistått Søbstad AS med ressurser.

FRAMDRIFT: Lisa Amaile Haukdal, Espen Kjelstad Storm og resten
av gjengen fikk fart på produksjonen etterhvert.

– Vi snudde oss til byggherren. Vi måtte
tenke på kontrakten, og hvordan vi skal
jobbe. Byggherren skal stille med klar
grunn til å jobbe på. Det var det ikke her.
Det var mye som var uklart. Vi måtte bare
stoppe arbeidet og gå i dialog med byggherren. Byggherren har vært med hele tida.
Vi gjorde alt vi kunne for å ikke ta kontakt
med folk og ikke svare på henvendelser
fra folk. Alt det overlot vi til byggherren.
TEMPERAMENT

– Hvordan gikk det i praksis? Gutter og
jenter som jobber med sånt er stolte, flinke
folk. Enkelte har vel litt temperament også.
Hvordan gikk det å holde unna?
– Det har gått bra. Jeg tror det har vært
nære på noen ganger. Når du sitter her, fire
kilometer fra veien, og kjører gravemaskin.
I mørket. Så får du plutselig ei lommelykt
midt i ansiktet. Du blir jo sint da. Jeg forstår
sjåføren. Det har vært mye sånne episoder.
Når du snur deg rundt, så står det plutselig
en person der. Det er jo farlig. Men det har
heldigvis gått bra.
– Hva gjorde dere av tiltak?
– Vi gjorde de tiltakene vi kunne. Det
er jo å være veldig, veldig oppmerksom.
Det var mye sprengning her. Det var ikke
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BESKYTTELSE: De ferdige fundamentene
ble dekket med spesiallagede "lokk" i
påvente av tårn og turbiner.

ØKONOMI: Oppgjøret etter jobben er ikke ferdig. Men på grunn av alt som har
skjedd ble det ikke en økonomisk positiv jobb for Søbstad AS på Frøya.

så enkelt å få folk utenfor sikkerhetssoner.
Da var det å ringe politiet. Politiet har gått
og trampet her oppe i flere uker for at vi
skulle få til å arbeide.
– Var det politi her kontinuerlig?
– Nei, vi måtte ringe til dem. Da kom
det patruljer fra lokalt på Hitra eller fra
Orkdal. I verste fall sto vi to timer og ventet
på å få hjelp. Det har gått mye tid, både i
politiressurser og ventetid for oss.
– Sett i ettertid. Hvis du visste det du
vet nå da dere kom ut, hadde du gjort noe
annerledes?
– Njaæei... Kanskje ikke så mye man kan
gjøre når det tredjepersoner som her. Du
kan ikke forutse hva folk finner på. Hadde
vi visst det, så hadde vi kanskje ikke tatt på
oss jobben. Vi hadde kunnet alliere oss med
vaktselskap på forhånd. Det er vanskelig å
forutse sånt, sier Søbstad.
FORBEREDE ANSATTE

Hvordan kan man forberede de ansatte på
noe sånt?
– Folk er forskjellig. De reagerer forskjellig, sier anleggsleder Trond Myrland.
Han oppfordrer ledere til å følge godt
med, snakke med sine medarbeidere – og
lytte litt ekstra.

– Noen medarbeidere tror man på
forhånd vil takle sånne ting bra. Men
det er slett ikke sikkert. Ingen liker å stå
overfor sånt. Heller ikke de tøffeste. Folk
i anleggsbransjen er tøffe folk utad og på
det vi driver med. Men det var ikke sånne
ting de begynte å kjøre gravemaskin for.
Det er viktig å snakke med folk om det,
oppfordrer Myrland.
– Overfor publikum og demonstranter da?
– Du er den profesjonelle parten her.
Man må oppføre seg deretter, sier han.

VINDPARK: Nessadalen vindpark på Frøya. Ti kilometer vei- og kabelnett til 14 vindturbiner.

her. Veldig klar. Det var stort fokus fra dag én
på å være forsiktig i naturen. Der har vi også
fått god oppfølging fra BH, sier Søbstad.
På det området har også demonstrantene gitt et positivt bidrag, om man ser litt
stort på det. Mange par engasjerte øyne har
fulgt nøye med på arbeidene, og utgjort en
"gratis tredjepartskontroll".

– For å si det sånn: Hvis det lander en
stein uti ei myr her, så får vi vite om det,
sier Søbstad.
– Ja, og da må vi bare hente den også,
humrer anleggsleder Trond Myrland.
– Har påkjenningene rundt denne jobben
gjort bedriften bedre? Har dere fått bedre
systemer?

OPPFØRE SEG SOM FOLK

– Uansett hva som skjer må man prøve å
"holde" seg. Oppføre seg som folk, selv om
de du står overfor ikke gjør det, bemerker
Lisa Amalie Haukdal.
– Du kan snakke om det på forhånd.
Men det er ingen som vet akkurat hvor
galt det blir. Det er vanskelig. Vi har lært
mye på et års tid her ute. Ikke så mye om
anleggsdrift, men veldig mye om andre
ting, sier Søbstad.
– Hva positivt har dere med hjem herfra?
– Folkene våre! Hvor positive de er. De
står på, tross alle motarbeidende ting her.
Vi har lært mye om ytre miljøhensyn også.
Vi hadde en klar korridor vi skulle arbeide i
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DEMO-CAMP: Vindkraftmotstanderne etablerte sin egen leir ved innkjøringen til anlegget.
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ISO-SERTIFISERING

– Ja, det har vi gjort. Vi er så og si ferdig
med ISO-sertifisering. Denne jobben
har vært med på å løfte oss godt fram på
ISO-standarder. Både innenfor kvalitet,
ytre miljø, og arbeidsmiljø. Mye av det vi
har lært her har vi tatt med i den prosessen.
Det er positivt, sier Søbstad.
Han er stolt over gjengen bak prosjektet, og glad for at bedriften har produsert
oppdraget. Tross alt som har "dytta imot".
– Desto mer det har butta, desto mer
sammensveiset har vi blitt her. Vi har hatt
en skyhøy arbeidsmoral, sier Myrland.
– Vi hadde en lønningspils her nylig. Da
var det en som sa at han sjelden har sett
så mange stå på så hardt. "Man skulle tro
vi bygde et barnesykehus her", mente han.
De som har måttet dra herfra har alle sagt
at de er veldig glade for å ha vært en del av
arbeidsflokken her ute, tilføyer Lisa Amalie
Haukdal.
– Økonomien i prosjektet, hvordan har
det gått?
– Vi er ikke ferdige med oppgjøret ennå.
Men på grunn av alt som har skjedd er
dette ikke en økonomisk positiv jobb for
oss, sier Leif Søbstad. 		
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Gratis kurstilbud
for anleggsfolk
Nå kommer det en rekke kurs- og videreutdanningstilbud fra fagskoler og andre
aktører, som tilbyr opplæring i anleggsbransjen. Og de er stort sett gratis.
Tekst: Runar F. Daler og Jørn Søderholm – anleggsmaskinen@mef.no

Kurssatsingen er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og
regjeringen, som skal bidra til at det etableres korte og fleksible
utdanningstilbud tilpasset bransjenes behov. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Norsk arbeidsmandsforbund (NAF),
Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA), LO og NHO samarbeider med Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge, og
sikrer at kompetansetilbudene er relevante og har god kvalitet.
Kursene skal gi økt omstillingsevne og konkurransekraft, og
tilbudet skal, foruten arbeidstakere, også treffe de som er ledige
og permitterte som følge av koronakrisen. Eksamensforberedende
kurs for fagbrev hos MEF-skolen er ett av mange tilbud.

Kompetanse Norge, sier han.
– Dette er en fin anledning, særlig for dem som har blitt permittert, å få tilegnet seg mer kompetanse. Arbeidslivet forandrer seg
jo hele tiden, så det er viktig å fylle på med stadig ny kompetanse,
sier forbundssekretær Steinar Rindhølen i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF).
– Fram til nyttår kan man gjennomføre kurs/skole uten å miste
dagpenger. Koronaen vil nok henge i en god stund, og det er ikke
usannsynlig at det blir flere permitterte utover høsten og vinteren,
så vi håper også at ordningen vil bli forlenget, avslutter han.

KORTE, RELEVANTE TILBUD

– Vi jobber for at ansatte og permitterte skal få muligheten til
å heve sin kompetanse, både for å kunne håndtere omstillinger
framover og for å få påfyll av kompetanse, mens næringene er
satt under press på grunn av koronakrisen. For å støtte de næringene som er hardt rammet er fagskoler, studieforbund og andre
opplæringsaktører engasjert for å få på plass korte og relevante
utdanningstilbud. Målet er at alle som jobber i utsatte næringer kan
få kompetansepåfyll, uttaler Kompetanse Norge.
Informasjon om samtlige tilgjengelige kurs blir løpende oppdatert på Kompetanse Norges nettsider.

MANGE KURSTILBUD: En gyllen mulighet til å
styrke sin fagkompetanse, ifølge MEF og NAF.
(Illustrasjonsfoto: Runar F. Daler).
.

LEDENDE INNEN FJELLSIKRING

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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Norges største rekkverksentreprenør

EKSAMENSFORBEREDENDE KURS FOR PRAKSISKANDIDATER

Et maskinentreprenørfirma med over 40 års erfaring
GJØR KREVENDE OPPDRAG ENKLERE

Enda bedre. Hver dag.
For å redde liv langs vegen.
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Ett av kursene som tilbys, er MEF-skolens eksamensforberedende kurs for praksiskandidater (fagbrev i anleggsfagene). Det
vil si personer som har jobbet fem år eller mer i næringen, og
som ønsker å formalisere sin praktiske kunnskap i et fagbrev.
MEF-skolen har nå åpnet for seks stedbaserte og ett nettbasert
eksamensforberedende kurs for praksiskandidater.
– MEF-skolen har fått støtte til tilbudet fra Kompetanse Norge.
Dette innebærer at privatister i praksis får kurset gratis, sier
MEF-skolen. Dette gjelder imidlertid ikke lærlinger via OKAB,
da disse allerede får støtte fra fylkeskommunen.
– GYLLEN MULIGHET

– Dette er en gyllen mulighet for ansatte og bedriftene til å styrke
sin fagkompetanse i den krisen vi nå er inne i. Så her gjelder det
å kjenne sin besøkelsestid, sier Finn N. Bangsund, prosjektleder
kompetanse og næringspolitikk i MEF.
– Vi mener dette er et meget godt tiltak, som vi har fått på plass
takket være et samarbeid med Norsk Arbeidsmandsforbund og
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BRATT: Det må sprenges ut ca. 4500 kubikk
fast fjell for å få bygd skogsveien, som
på det bratteste har en stigning oppunder
30 prosent. Når veien er ferdig, vil om lag
2000 mål skog kunne avvirkes.

MEF ber om større
satsing på skogsveier
Mye av skogen her i landet ligger slik til at den er utilgjengelig for hogst.
Løsningen er utbygging av flere og bedre skogsveier. MEF mener tilskuddene til
dette må økes, ikke reduseres slik tilfellet er i 2020.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no
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SKOG
Vi er på besøk i et skogholt en times biltur
sør for Trondheim. Der har tre grunneiere gått sammen om å bygge en skogsvei,
som vil gjøre det mulig å avvirke et stort
område.
– Det er bratt terreng her, og vi er avhengige av å få bygd ut denne skogsveien for å få
ut skogen som står lengst opp i landskapet.
Vi tre grunneierne har til sammen ca. 6000
mål skog, og rundt en tredjedel av dette vil
nå bli tilgjengelig for avvirkning, sier Svend
Erik Bones, en av de tre grunneierne.
BRATT

Skogsveiprosjektet består egentlig av to
deler. Den nedre delen, som blir bygget
ut som en bilvei, og den øvre – og langt
brattere – delen, som blir en ren skogsvei
for lassbærer og traktor.

SKOG
– Den nedre delen, bilveien, blir ca. 800
meter lang, mens skogsveien blir ca. 1150
meter. Vi må sprenge ut ca. 4500 kubikk
fast fjell for å få bygd skogsveien, og vi er
omtrent halvveis nå. Det forteller Hans
Rønningsgrind, prosjektleder i Aune
Maskin AS, som er hovedentreprenør for
prosjektet.
– Den største utfordringen her er
at det er såpass bratt i den øvre delen.
Stigningsgraden er faktisk helt oppunder
det som er tillatt. På det aller bratteste er
det mellom 28 og 29 prosent stigning, og
det må være under 30 prosent for å bli
godkjent. Det er litt utfordrende, med
kronglete adkomst enkelte steder oppover
her, på grunn av det bratte terrenget både
på oversiden og nedsiden av veien, men
det går greit.

TILSKUDD GJØR DET MULIG

FRA SKOGSVEI TIL PLANTING

Denne nye skogsveien, som skal stå ferdig
senest innen juli 2021, gjør det altså mulig
å avvirke rundt 2000 mål skog, fordelt på
tre grunneiere. Veien hadde imidlertid aldri
blitt realisert uten tilskuddsordninger.
– Vi får tilskudd fra kommunen som
dekker omtrent 65 prosent av utbyggingskostnadene. Det er tilskuddet som
gjør det økonomisk forsvarlig å gjennomføre prosjektet. Halve omkostningene her
er jo sprengning i forbindelse med den øvre
delen, sier grunneier Bones.
– Vi fikk også leid inn en «veipådriver»,
(via Fylkesmannen i Trøndelag og prosjektet
«Skogsatsing Trøndelag», red. anm.), som har
hjulpet oss med alt av søknader, innhenting
av tilbud, samt hele anbuds- og kontraktprosessen. Det var veldig bra, sier han.

Tilskuddsordningene for skogsbilveier
er under hardt press, ifølge fagsjef Skog i
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF),
Bjørn Lauritzen.
– Det er svært ønskelig at man bygger
mer skogsbilvei her i landet. Det betyr at
terrengtransporten blir mindre, og man
kommer inn til nye steder å hogge. Det
bygges en del skogsveier i dag, men vi
mener det er for lite, sier han.
– I 2018 var tilskuddet til utbygging av
skogsbilveier på om lag 95 millioner kroner.
Dette er såkalte LUF-midler (Landbrukets utviklingsfond), som er en del av
jordbruksavtalen. For 2020 ble det avsatt
60 millioner kroner til et ekstraordinært
plantetilskudd. Dette var i realiteten en
omprioritering av LUF-midlene, og de ble
hentet fra ungskogpleie- og skogsbilveipottene. MEF Skog var imot dette, da utbygging av skogsbilveier er en forutsetning
for å opprettholde avvirkningen. Vi ønsker
derfor at Landbruksdirektoratet fyller opp
igjen potten for skogsbilveiene, som skogbruket er helt avhengig av, avslutter han.

GODT HUMØR: Prosjektleder
Hans Rønningsgrind og lærling
Ole Jørgen Aune fra Aune
Maskin AS trives på jobb.

FOR LITE
SKOGSBILVEI:
Det bør bygges
mer skogsvei,
som skogbruket
er helt avhengig
av, ifølge fagsjef
Skog i MEF, Bjørn
Lauritzen.

Komatsu 2020 er her!
Store fordeler ned i minste detalj.

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

Oppdag fordelene i vår interaktive 360-visning på komatsuforest.no/2020
www.komatsuforest.no
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Komatsu Forest AS
2335 Stange, tlf: 90178800
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UTDANNING

UTDANNING
TAKKNEMLIG: Sha vet å sette pris på – og gjøre
det beste ut av – tilværelsen. Han uttrykker en
enorm glede og takknemlighet. Her fra fagprøven
i juni i år. (Foto: Jan Erik Øygard).

Historien om Sha Ogalo gikk sin seiersgang på nettet for snart
to år siden. Mange lot seg imponere og begeistre over hvor mye
Ogalo var villig til å stå på for å nå målet sitt, og de fleste ble nok
også litt rørt over den store takknemligheten han viste for de
mulighetene han hadde fått her i landet.
PERMITTERT

I juni i år, etter to år som lærling, tok han fagprøven og besto med
glans. Han måtte imidlertid bytte lærebedrift underveis på grunn
av koronapandemien.
– Jeg var hos Voll Lunde Maskin fram til april i år. Da ble det
mindre arbeid der på grunn av koronaen, så jeg ble permittert.
Heldigvis hjalp opplæringskontoret meg slik at fikk jeg plass på
Sunnfjord Miljøverk i stedet. Jeg er jo lærling i maskinførerfaget,
mens Sunnfjord Miljøverk er en gjenvinningsbedrift, men de har
både hjullaster og gravemaskin der, så det har gått helt fint. Dessuten hadde jeg bare et par måneder igjen av læretida da jeg kom
dit, forteller en stadig like positiv og engasjert Ogalo på telefon fra
Førde, hvor han bor mens han er på jobb. Fremdeles pendler han
nesten hver helg hjem til Skien, hvor også kjæresten Caroline bor.
FAGPRØVEN

Fram mot fagprøven har Jan Erik Øygard, daglig leder for Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) i Sogn og Fjordane, fulgt og veiledet Sha.

«Det er veldig viktig for meg
å takke Norge for alle mulighetene dette landet gir meg.»

En mønsterlærling
har blitt fagarbeider

Husker du Sha Ogalo? Den blide, positive og utrolig takknemlige lærlingen
som pendlet mellom skole i Skien og lærlingeplass i Lærdal? Som de andre
på asylmottaket lo av fordi han ville jobbe gratis? Nå har han bestått
fagprøven – og solskinnshistorien fortsetter.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no
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– Jeg har tatt ham med meg på en lokal prøvestasjon, der han
har fått øvd seg litt fram mot fagprøven. Han har vært veldig ivrig
og lærevillig, og hyggelig å ha med å gjøre. Selve fagprøven gikk
bra; han fikk bestått. Det eneste han trenger nå er litt mengdetrening, sier Øygard.
– På fagprøven måtte jeg grave ut og planere en tomt, og grave
en grøft med fall. Jeg måtte også gjøre all utregning og jeg måtte
stikke ut tomta, sier Ogalo.
– Heldigvis fikk jeg oppgaver som jeg hadde vært borti før.
Fagprøven skulle vare fra fredag til søndag, men jeg ble ferdig
allerede på lørdag. Jeg var litt nervøs på forhånd, men var veldig
glad da det gikk bra, forteller han.
SPØRRE, SPØRRE, SPØRRE

– Hva skal du gjøre videre nå, da? Hvor går ferden?
– Jeg har kontrakt på Sunnfjord Miljøverk fram til 31. august,
så jeg skal fortsette å jobbe der og bli flinkere. Samtidig har jeg
begynt å søke på andre maskinførerjobber. Det frister jo litt å flytte
tilbake til Skien, så mest sannsynlig søker jeg jobber litt nærmere
der. Det behøver ikke være akkurat i Skien; jeg er vant til å reise
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Sted: Førde

FAGARBEIDER: Sha Ogalo har endelig fått fagbrevet. – Nå
gjelder det å bare jobbe og være fokusert. Og så er det viktig
å spørre de som har erfaring, om alt mulig. Spørre, spørre,
spørre. Det er på den måten man lærer, sier han.

og pendle, så hvis det er en halvtime, tre kvarter eller en time til
jobb, så gjør det ingenting. Samtidig frister det også å fortsette
på Sunnfjord Miljøverk, for folk er så hyggelige der, og jeg trives
veldig godt, sier han på sitt sedvanlige sjarmerende vis.
– Jeg liker godt å kjøre gravemaskin, men jeg vil helst ikke sitte
inne og grave hele tiden. Derfor trives jeg også godt med å være
nede i grøfta og legge rør, for eksempel. På lengre sikt har jeg
fremdeles en drøm om å starte for meg selv, men nå gjelder det å
bare jobbe og være fokusert. Og så er det viktig å spørre de som
har erfaring om alt mulig. Spørre, spørre, spørre. Det er på den
måten man lærer, sier han.
VIL TAKKE NORGE

Noe av det mest fremtredende med Sha Ogalo ved vårt forrige
møte, for snart to år siden, var den store takknemligheten han
viste. Det har på ingen måte endret seg. I tillegg har han noen
gode råd til andre som har tenkt å bli maskinførere.
– Man kan ikke forvente at alt bare er lett. Man må ha respekt
for folk rundt seg, man må stille spørsmål, og mest av alt må man
være veldig tålmodig. Det kan for eksempel gå flere måneder uten
at man får kjøre maskin. Det gjelder å være tålmodig og lære ting
fra grunnen. Man kan ikke bli en flink maskinfører uten å være
en flink grunnarbeider, slår han fast.
– Jeg vil takke opplæringskontoret og alle andre som har hjulpet
meg til å få fagbrev. Og det er veldig viktig for meg å takke Norge
for alle mulighetene dette landet gir meg. Jeg har fått gå på skole
og nå tatt fagbrev, uten å måtte betale noe for det. Jeg vil si til alle
innvandrere: Når du får slike muligheter – at du kan gå på skole
og ta utdanning – ikke ligg hjemme og sov, ikke klag, men gå ut,
gå på skolen og jobb hardt. Ta vare på de mulighetene du får i
Norge! Til slutt vil jeg også takke Jehova - Gud, sier en strålende
fornøyd Sha Ogalo.
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MASKIN

MASKIN
SAMARBEID: F.v. Pål Tveitan
i Hybeko AS, Espen Granerud,
i Gjerden Fjellsikring AS og
Kristoffer Vegheim i Terox AS.
(Alle foto: Jørn Søderholm)

Sted: Skien

Drømmelift
for fjellsikring
Dette kan bli fjellsikringsfolkets nye drømmelift. 28 meter bomlift med påmontert
boremaskin som kan erstatte knemater. – HMS i en helt annen liga. Vi kan bore tre
ganger så effektivt som med knemater, sier anleggsleder.
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FASTMONTERT BORMASKIN

Ikke akkurat et fullblods boretårn, men
snarere en fastmontert bormaskin på størrelse med en knemater eller håndholdt
borhammer. Bare med én viktig forskjell:
Operatøren slipper å holde i boreutstyret,
med alle de vibrasjoner og HMS-utfordringer det medfører.
– Denne maskinen kan konkurrere
mot – og ta vekk – knemateren. Her er et

Terox AS og den slovenske borutstyrsprodusenten Oprema Ravne.
– Vibrasjonsnivået er utrolig lavt i dette
utstyret. Vi gjorde en prøveboring i går. Jeg
la fra meg snusboksen på rekkverket på
korga. Den lå der fortsatt når hele lengden
var ferdigboret, sier produktutvikler Pål
Tveitan i Hybeko AS.

godkjent for 2000 Newton, for å ta imot
påkjenningen fra det fastmonterte boreutstyret.
Utviklingen av maskinen startet i desember 2018, etter et initiativ fra Hybeko AS.
– Første tanke var å lage et feste til
knemateren. Etter et godt samarbeid og
med en del modifiseringer i arbeidet har
vi kommet fram til et boreutstyr som gir
en helt annen HMS for operatøren, sier
Pål Tveitan.

SPESIELT FOR FJELLSIKRING

produkt der man slipper å utsette personell
for vibrasjoner og skader som følger av det.
Jeg gleder meg veldig til å få satt denne
maskinen i arbeid. Dette er knallbra, og
starten på noe veldig bra.
Det sier anleggsleder Espen Granerud i
Gjerden Fjellsikring.
Han har selv deltatt i utviklingen av
maskinen, i et samarbeid med maskinimportør Hybeko AS, boreutstyrimportør

For et par-tre år siden utviklet Hybeko
AS en spesiallift til bruk i tunnel. Nå har
de utviklet en lift spesielt for fjellsikring.
I begge tilfeller er det gjort ombygginger
så store at Hybeko AS må stå som juridisk
ansvarlig produsent, med egen samsvarserklæring på maskinen. Derfor bærer den
Hybekos navn. Det hele er gjort med full
velsignelse fra produsenten Genie, og med
beregninger og godkjenninger fra Rambøll.
Hele borapplikasjonen er fastmontert
utenpå korga. Her slipper operatøren å dele
korga med knemateren, som kan være et
aldri så lite helvete i støy og vibrasjoner.
Han eller hun trenger faktisk ikke ta i utstyret i det hele tatt, men opererer boringen
med spaker innvendig i kurven.
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Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

SKIEN: Dette er en Hybeko RS-85XC.
En ny maskin det knapt finnes maken til
i verden. Den er "produsert" av norske
Hybeko AS, og de tre første maskinene
ble levert til kunder i juli.
I utgangspunktet er det en Genie S85XC,
28 meters standard bomlift. Den kan bære
opptil gode 454 kg i korga. Maskinen er
utstyrt med en liten borapplikasjon på en
fastmontert guide.

BOREGUIDE:
Borhammer på
størrelse med
en knemater
eller håndholdt,
fastmontert på
matebjelke.

MINDRE VIBRASJONER

STYRING: Boringen styres med spaker i korga.
Operatøren slipper å ta i vibrerende utstyr.

For øvrig er selve korga også ny: Laget
i aluminium, med utskiftbare deler. Når
man dunker borti noe og skader en del av
rekkverket, så holder det skifte den delen.
Opprinnelig er liften godkjent for 400
Newton i sideveis krefter. Nå er den

Vibrasjonsnivåer langt lavere enn på
knemater utsetter folk for mindre vibrasjoner og følgeskader av det. Eller sagt på
en annen måte: Man kan jobbe flere timer
med dette utstyret, uten å nå grenseverdiene for vibrasjoner en person skal utsettes
for i løpet av en arbeidsdag. Det har positiv
effekt også på produktivitet og effektivitet.
– Med knemater må vi ha to mann som
bytter på. Én mann kan stå maksimalt fire
timer om dagen med knemater. Her kan
man stå hele dagen. Da kan vi ha to mann
med hver sin maskin som står hele dagen,
sier Espen Granerud.
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MASKIN
DYRET: Slanger til luft
og vann er integrert i
«kabeldyret». Liften er
basert på en 28 meter
Genie bomlift.

STOR

CLAAS traktor
l liten pris!
Kvalitetshengere
for anlegg og
landbruk på lager.
Flere typer.
Ta kontakt med en av våre selgere:
Trond
950 10 919 (Øssold/Viken)
Jan-Lewi 970 00 267 (Oslo/Akershus)
SSg
468 10 397 (Trøndelag)

LIFT: Hybeko lift for fjellsikring.
Fastmontert boreapplikasjon
erstatter knemater.

Skiptvet - 69 80 70 30 - Skjeberg 69 16 80 80 - Vestby 64 86 33 99 - Melhus 72 87 05 55 - Rakkestad 69 22 60 70

KVALITET OG SERVICE

Slanger for luft og vann er integrert i
"kabeldyret" på liften, og følger alle bevegelser uten å henge og slenge. Liften har
også sitt eget hengerfeste til kompressoren.
Det gjør at kompressoren følger med ved
flytting, og operatøren kan dermed være
selvforsynt gjennom for eksempel en hel
veiskjæring.
Liften er forberedt og godkjent for å
løfte en rull med sikringsnett, i et løfteåk
på undersiden av korga.

ELVHJULPEN: Liften
har hengerfeste, og kan
selv trekke med seg
kompressoren.

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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VA

VA
SAMSPILL: Prosjektleder Tore Asheim
i FM-gruppen og byggeleder Camilla
Djønne jobber tett sammen. De to gikk
sammen på det andre kullet på MEFs
Mellomlederskole, for 20 år siden.

"Liktorn" på
vei til Flesland
Det er trangt og tungt trafikkert. I bakken ligger en
hovedgate av kritisk VA og annen infrastruktur som skal
legges om. Regulering og prosjektering er ti år gammelt, men
det forventes at prosjektet skal leve opp til dagens miljøkrav
og forskrifter. Velkommen til RV 580 Sandslikrysset, en
ekstremsportøvelse i bynær VA- og veibygging.
Sted: Inderøy

Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

BERGEN: – Dette er en hovedgate for infrastruktur, bokstavelig
talt. Alt av hovedledninger går her. Blant annet ut til Flesand, som
gjør at det er kritisk viktig. Anleggsområdet er bare 800 meter
langt, og det går 30 00 biler gjennom det i løpet av et døgn. Midt
oppe i det står vi og graver.
Camilla Djønne ler. Høyt og ofte.
Hun er byggeleder i Statens vegvesen for prosjektet RV 580
Sandslikrysset. Hun har en fortid Djønne Maskin AS, et hjerte som
banker for grunnarbeid og en – til byggherre å være – usedvanlig
god kommunikasjon med entreprenøren.
TETT SAMSPILL

Som byggeleder for et svært utfordrende prosjekt jobber hun i tett
samspill med prosjektleder Tore Asheim i FM-gruppen.
Prosjektet heter RV 580 Sandslikrysset. Det handler om å bygge
en toplansløsning i det tungt trafikkerte Sandslikrysset, på veien
mellom Bergen sentrum, det store næringsområdet på Sandsli
og flyplassen på Flesland. "Tungt trafikkert" gjelder i dette tilfellet ikke bare biltrafikk. Prosjektet har et stort innslag av teknisk
infrastruktur av nær sagt alle slag i bakken under veien.
Her går det 2000 mm overvann, 400 mm vann, 300 mm avløp,

KOMPLISERT: Gjennom
Sandslikrysset går også en
hovedgate av kritisk VA og
annen infrastruktur. (Alle
foto: Jørn Søderholm)
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2x400 mm fjernvarme tur/retur, 132 kV og 11 kV el-kraft. Delvis
på kryss og tvers. I tillegg ligger det en gammel, utkoblet 400
mm asbest vannledning midt i traseen og bare venter på å bli
forsvarlig fjernet.
SMÅTT OG TRANGT

Alt dette innenfor et anleggsområde og en reguleringsplan så
smått og trangt at kun rådgivere og politikere med null praktisk
erfaring kan like det.
At regulering og prosjektering er ti år gammelt, utført etter
den tidens håndbøker og standardmaler, gjør ikke saken enklere
akkurat. Legg til forsinkelser som følge av korona, prioritering
av Bybanen og andre store prosjekter i byen og en dæsj sommerferieforsinkelser.
Begynner du å få et bilde av situasjonen?
På toppen av det hele forventes det at prosjektet naturligvis skal
være helt up-to-date på miljøregnskap. Selv om miljøet neppe
hadde det sterkeste fokuset under regulering og prosjektering
for ti år siden.
– Vi blir målt på det, ja. Selv om det er et gammelt prosjekt,
så må vi føre miljøregnskap. Vi borer og sprenger, men har ikke
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VA

VA

SAMARBEID: Kommunikasjon er superviktig under
sånne forhold. Arkadiusz "Arek" Koziol styrer i grøfta.
Kristoffer Nielsen Lie kjører Volvo 300-en.
SANDSLIKRYSSET: Her skal det i høst traues ut 50 000 kubikk byggegrop. Først skal trafikken legges om på veien nærmest i bildet.

plass til å håndtere massene. Til å begynne med måtte vi kjøre
vekk alt, sier Djønne.
OVERSKUDDSSTEIN

– Det første vi gjorde her var å bygge omkjøringsvei. Den steinen
måtte vi tilføre. Senere får vi store mengder overskuddsstein,
tilføyer Tore Asheim.
– ...stein som vi ikke har plass til å håndtere med knusing og
lagring, sånn at vi kunne fått den massen vi trenger senere. Da
kjører vi vekk den også. Nede på naboprosjektet ligger det én
million kubikk tunnelstein på tipp. Stein derfra kunne vært kjørt
rett til omkjøringsveien her, hvis miljøregnskap og miljøgjennomføring var håndtert i alle faser i de forskjellige prosjektene.
Da kunne en få en synergieffekt ved å tenke miljø og fremdrift
sier Camilla Djønne.
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Selve anleggsområdet deles i to for å håndtere trafikkavvikling
med ADT på 30.000 biler i deler av byggetiden, noe som gjør
logistikk og massehåndtering mer krevende.
Jobben i Sandslikrysset utføres av Arbeidsfellesskapet FM ANS,
et arbeidsfelleskap med to av selskapene i FM-gruppen. Nærmere
bestemt Fyllingen Maskin AS på grunnarbeid og Strand AS på
betong. Prosjektet har en totalverdi på i underkant av 210 millioner
kroner. Grovt sett 50/50 delt mellom grunn og betong, med en
liten overvekt på grunnarbeidet.
Vi besøkte anlegget tidlig i august, 15 måneder etter oppstart
i slutten av april i fjor. Til nå har det stort sett blitt gjort
forberedende arbeider. Det vil for det aller meste si omlegging
av infrastrukturen i bakken under veien. Der skal det senere i
høst traues ut 50 000 kubikkmeter byggegrop til å støpe kulvert
og lokk.
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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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VA

Stort lager

– rask levering

Import/salg av
krokkasser og NC-hengere

STYRING: Kvinnelig tyngde i byggherreorganisasjonen. F.v. byggeleder Camilla Djønne, kontrollingeniør Silje Dahl Jacobsen, (bak) byggeleder
betong Anne Margit Fjeldstad, geomatiker Cindy Buckley og kontrollingeniør Kjell Arvidsson. (Foto: SVV)

INFRASTRUKTUR I BAKKEN

FLYT I ARBEIDET

Bynært grunnarbeid har ofte med seg et utvalg utfordringer med
eksisterende infrastruktur i bakken. Vann, avløp, el-kraft, fjernvarme, tele og fiber i uskjønn forening.
Hver av dem under streng bevoktning av sine respektive eiere
og etater, som nødig slipper andre til å klå på deres ledninger.
– Man er avhengige av andre aktører. Vi har kun et koordineringsansvar, ingen sanksjonsmuligheter. De andre jobber i sitt
eget tempo, og det må vi bare forholde oss til. Prosessen har vært
lang, sier Tore Asheim.
– Det blir ekstra krevende når det foregår så mye arbeider som
nå i Bergen. Bybanen, for eksempel. Den binder opp mye ressurser
og kapasitet i ledd som også vi trenger. Bybanen er tyngre og har
større prioritet. Vi er liten, og har liten samfunnsmessig påvirkning.
Vi er bare en liktorn på veien til Flesland, ler Djønne.
– Eksempel?
– Nå er 132 kV-ledningen lagt om og koblet ferdig. Så fikk vi
en utfordring med den mindre 11 kV-ledningen. Den fikk for lite
plass, og det måtte omprosjekteres. Nå skal den krysse 132 kV-en
i ny trasé, og da må vi krysse under. Det er en stor jobb. BKK må
inn med leder for sikkerhet, en innleid ressurs som også holder
på med 132 kV andre steder i byen. Da må vi bare stille oss i kø.
Det går fort to-tre uker, bare på grunn av en liten justering på
tegnebrettet.

– Du blir god til å stable om på ressurser da...?
– Det er jo utfordringen: Å få en flyt i arbeidet for oss, sier
Asheim.
– Vi har ikke så mange angrepspunkter å velge mellom. Nå
venter vi bare på å få koblet om alle de nye ledningene som ligger
i sine grøfter, for å frigjøre plass der trafikken går i dag. Vi trenger
de store 40-tonnerne når vi skal traue ut gropa. Imens går de og
lunker på omkoblingsgrøfter. Det er dårlig butikk, skyter Camilla
Djønne inn.
Å høre en byggherres byggeleder si sånt er nesten enda mer
interessant enn å lytte til og observere det tette samspillet mellom
Djønne og Asheim.
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MEF MELLOMLEDERSKOLE

Det er første gang de to jobber sammen. Men bekjentskapet går
langt tilbake. Helt fra da de gikk sammen på den andre Mellomlederskolen i MEF-skolens historie, for 20 år siden.
All infrastrukturen i bakken under veien er flyttet ut til en fellesgrøft på den ene siden av det ferdige krysset. Åtte meter dyp på
det dypeste, og 12-13 meter bred på det bredeste. Her går det
meste samlet. Når dette skrives i midten av august gjenstår bare
én kabelomkobling: Den viktige 11 kV høyspenten som går rett
gjennom senter av hele traseen. For å få den omkoblet og frigjøre
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se mer på www.krokkasser.no

VA: Mye forberedende arbeider har blitt
gjort det siste
året. Ikke minst
på VA-siden.

SAND-SVIKT: Man
gjør som konsulenten
har beskrevet.

arealet i den store byggegropa må det hele åtte skjøter til. Igjen
viser det kompleksiteten ved å flytte eksisterende infrastruktur
for å frigjøre plass.
– Er dere på plan, eller henger dere etter...?
– Vi henger nok litt etter, medgir de to. Ganske nøyaktig i kor,
faktisk.
– Mye forsinkelser har oppstått underveis. Ganske store arbeider som må utføres som en konsevens. Nå må vi for eksempel
opp med 120 meter spunt mellom kommunale vannledninger
og høyspent. Det var ikke med den gamle prosjekteringen, men
avstanden er for liten i henhold til dagens standard i kommunen,
sier Asheim.
– Det viktigste er at vi åpner før tunnelen på naboprosjektet.
Men der har åpningen blitt flyttet til senere, og den åpner sammen
med resten av det prosjektet. Heldigvis, ler Djønne.
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Effektiv snørydding

NYHETER

Nå slipper du å
legge deg oppi
dine ansattes
mobilbruk

Wille redskapsbærer

Cerruti snøfres

• Ideell på trange, trafikkerte steder
• Fleksibel arbeidshydraulikk og tre innfestningspunkter for redskaper, - foran, bak og over
motoren.
• Stort utvalg av redskap for alle oppgaver
• Leveres i 5 størrelser, fra 1,9 til 7,0 tonn.

• Et komplett spekter av toppkvalitets
snøfresere
• Leveres til traktorer og redskapsbærere i
Hk-klassene fra 20 til 300 Hk.
• Alle modeller leveres med hydraulisk eller
mekanisk drift.

Nyhet!
Flyt for bedrifter.
Mobilabonnementet Flyt tilpasser seg automatisk databruken til hver
enkelt ansatt. Bruker noen mer enn inkludert datamengde en måned,
får de automatisk påfyll til en fast lav pris. Ubrukt data blir med til
neste måned. Med Flyt får bedriften forutsigbare kostnader
og fornøyde ansatte. Det gir god flyt i arbeidshverdagen.
Som medlem av MEF har du spesielt gode betingelser hos Telenor.
Kontakt oss i dag på tlf 09000.

Brobekkvn. 113, 0582 Oslo
T: 22 65 79 40 • post@multimaskin.as • www.multimaskin.as
SIDE 70
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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

ABK-Qviller Anlegg
Postboks 64 Vollebekk
Tlf: 23 17 05 20
post@abkqviller.no
abkqviller.no/anlegg
ABS-MASKIN AS
Postboks 34,
3051 Mjøndalen
Tlf: (+47) 3223 1810
post@abs-maskin.no
abs-maskin.no
Ahlsell Norge AS
Postboks 184,
4065 Stavanger
Tlf: +47 51 81 85 00
info@ahlsell.no
www.ahlsell.no/
Andreas Stihl AS
3202 SANDEFJORD
Tlf: 33420505
info@stihl.no
www.stihl.no/
Ankerløkken Equipment AS
1266 Oslo
Tlf: 22 88 12 00
firmapost@ankerlokken.no
www.ankerlokken.no
Blinken AS
1621 Gressvik
Tlf: 90 70 11 00
blinken@blinken.no
www.blinken.no
Brødrene Dahl
PB 6146 Etterstad,
0602 Oslo
Tlf: 22 72 55 00
post@dahl.no
www.dahl.no
C. Grindvold AS
0976 OSLO
Tlf: 22 82 00 00
firmapost@grindvold.no
www.grindvold.no
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CEJN Norden AB
Box 245, 54125 Skövde,
Sverige
Tlf: +46 500 477500
info.sweden@cejn.com
www.cejn.se
Cramo AS
Pb. 34 Alnabru,
0614 OSLO
Tlf: 23 37 55 60
info.no@cramo.com
www.cramo.no/
Dagenborg Maskin AS
9018 Tromsø
Tlf: 77 60 73 30
post@dagenborg.no
www.dagenborg.no
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

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

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

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

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/

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

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

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

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

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

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

Powel Construction AS
7037 Trondheim
Tlf: 73 80 45 00
gemini@powel.no
www.powel.no
Power Tools Norge
Hallenåsen 4
1389 Heggedal
Tlf: 951 74 007
powertools@online.no
www.ptools.se/no
Pumpe-service AS
Tlf: 23 33 84 00
post@pumpe-service.no
www.pumpe-service.no
Rototilt AS
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf: 21 01 91 50
info@rototilt.com
www.rototilt.no
Scandia Maskin AS
3039 Drammen
Tlf: +47 32 21 00 50
post@scandiamaskin.no
www.scandiamaskin.no
SG Finans
Postboks 105,
1325 LYSAKER
Tlf: 21 63 20 00
kundeservice@sgfinans.no
www.sgfinans.no/

SSAB Svensk Stål AS
Pb. 47, 1314 Vøyenenga
Tlf: 23 11 85 80
www.ssab.se
Steelwrist AS
SE-192 75 Rosersberg,
Sverige
Tlf: +47 236 50 226
www.steelwrist.com/
Storebrand
Postboks 500,
1327 LYSAKER
Tlf: 22 31 50 50
post@storebrand.no
www.storebrand.no
Strømberg Plast AS
Postboks 3,
2005 RÆLINGEN
Tlf: 64802909
office@strombergs-plast.no
www.strombergs-plast.no/

Systemblokk
3804 Bø i Telemark
Tlf: 35 06 00 00
mail@systemblokk.no
www.systemblokk.no/
Veim AS
3414 Lierstranda
Tlf: 32 84 94 20
kjell@veimas.no
www.veimas.no
Volvo Maskin AS
Postboks 603
1411 Kolbotn
Tlf: 66 81 86 86
firmapost@volvo.no
www.volvomaskin.no
Wacker Neuson AS
Trondheimsvegen 503,
2016 Frogner
Tlf: 63868900
www.wackerneuson.com/
WIKS AS
1617 Fredrikstad
Tlf: 950 71 777
kontor@wiks.no
www.wiks.no
Wirtgen Norway AS
3071 Sande i Vestfold
Tlf: 33 78 66 00
post.norway@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com/norway
Zirius AS
Tlf: 40 00 77 07
salg@zirius.no
www.zirius.no
Ølen Betong AS
Tlf: 53 77 52 00
mail@olenbetong.no
www.olenbetong.no

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

A N L EG G S M A S K I N E N | N R .06| AU G U ST 2020

S I D E 73

MEF HAR ORDET
ROBUST

MILJØVENNLIG

KOSTNADSEFFEKTIVT

STABILT

DRIFTSIKKERT

STERKT

KREVENDE HØST
FOR BRANSJEN

BETONGRØR - ET TRYGT VALG FOR NORSKE LEDNINGSANLEGG

Betongrør er førstevalget i mange store infrastruktur prosjekter. De er tøffe nok til å tåle anleggstrafikk og store leggedyp.
Betongrør mister ikke formen eller styrken gjennom levetiden. Betongrør er det sterke, stabile, kostnadseffektive og
trygge valget.
vaforum.no

basal.no

N

orgesferien er tilbakelagt. Små og store anlegg
rundt i hele landet vårt har startet opp igjen.
Landet bygges videre. Mange store prosjekter skal
ferdigstilles. Samtidig varsler våre medlemmer en usikker
høst og for få nye oppdrag å regne på.

2020 er annerledesåret for hele landet vårt. Ikke bare
anleggsbransjen. Regjeringen har lagt frem en lang rekke
krisetiltak for å møte utfordringene norsk økonomi står
overfor. Norges Bank har satt renten til null. I tillegg har
Stortinget etter påtrykk fra MEF plusset på med flere tiltak
som hjelper anleggsbransjen.
Sommer blir til høst. Fremtidige prosjekter skal regnes på.
Anbud legges inn. Daglig leder grubler med kalkulatoren
sin og tenker på om han har nok jobb til alle folkene sine.
Derfor har MEF har spurt medlemmene om hvordan de
ser på fremtiden.

Nyhet!
WEDA S50N

Hele 41 prosent av medlemmene som svarte på
undersøkelsen vår i juni beskriver oppdragsmengden de
neste seks månedene som «dårlig» eller «svært dårlig». Det
er en betydelig forverring sammenlignet med høsten i fjor.
På vegne av bransjen sier MEF tydelig fra til beslutningstagerne: vi må ha større budsjetter, for å holde alle
folkene våre i arbeid gjennom høsten og inn i 2021. I
tillegg må små og store planlagte jobber i kommuner og
fylkeskommuner legges ut – ikke holdes tilbake!

Den nye slampumpen WEDA S50N er utviklet for
håndtering av tykt, mykt og fuktig slam eller lignende
blandinger av væske og faste stoffer opp til 50 mm. Det
er ideelt for avvanning for utleiefirmaer og entreprenører
på på byggeplasser og anlegg, i industrien og i raffinerier.
Det lette materialet som pumpen er laget av, gjør det
enkelt å håndtere og transportere.
WEDA S50N takler tørrkjøring eksepsjonelt godt på
grunn av ekstern kjøling av motoren.

Vi vet godt at det står mer enn nok av uløste oppgaver der
ute. Veier skal sikres, gang- og sykkelvei bygges, etterslep
på vann og avløp skal tas igjen og så videre. Kommunene
har fått beskjed om at korona-utgiftene vil bli dekket,
men føler de seg trygge på det? Det siste vi trenger nå er
flere permitteringer og arbeidsledige som følge av at det
offentlige holder tilbake nødvendige prosjekter.

atlascopco.no

NR 6 AUG_Anleggsmaskinen_WEDA_200713.indd 1
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MEF har fortsatt høyt trykk på næringspolitisk arbeid.
Saken som står øverst på agendaen vår nå, er en jeg selv
har kjent på budsjettene i min bedrift: MVA på omtvistet
beløp. Det kan ikke være slik at bedriftene som filer på
marginene skal være bank for den rike staten. Selvsagt
skal også anleggsbransjen betale sin MVA, men det bør
være når omtvistet krav er avgjort.
Stortingsflertallet har gitt regjeringen marsjordre
om å gjøre endringer som hjelper på likviditeten til
anleggsbransjen når man er uenige om sluttoppgjør. Her
er kun gjennomslag godt nok!

Arnstein Repstad
Styreleder i MEF

2020-07-13 13:41:10
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MEF-NYTT

NYHETER

NYHETER

REGION SØRVEST

TT ANLEGG ER ÅRETS
LÆREBEDRIFT I AGDER

Region
Nord

Region
Midl
Region
Øst

Region
Vest

Region Sørøst
Region Sørvest

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

TT Anlegg utmerker seg ved at de tar
særdeles godt vare på lærlingene, og de
er flinke til å ta inn de som kommer andre
veier enn et ordinært skoleløp.
De har en fadderordning som fungerer
utmerket. Fadderne er engasjerte i den
rollen de har fått og er observante på
opplæringen.
TT Anlegg er også særdeles gode på
oppfølging av lærlinger. På oppfølgingsmøtene blir det kartlagt ned til minste
detalj hvordan opplæringen har vært og
hvordan den skal være fremover neste
halvår. På møtene stiller fadder, HR-leder
og OKAB. Dette er positivt for lærlingene,
de trives veldig godt og har en avslappet
og god tone på oppfølgingsmøtene.
Hvis en lærling har utfordringer, enten
ved tap av førerkort, eller andre personlige årsaker, strekker bedriften seg
usedvanlig langt for å hjelpe til og legge
til rette for lærlingen.
TT Anlegg har også hatt et eget pukkverk
som lærlingene har driftet på egenhånd
med tilsyn av faglig leder. Der har de vært

Frank Nygård,
Ivar H. Andersen
(OKAB), Tom Eikså
(daglig leder) Isabell
Frodesen (HR leder og
lærlingeansvarlig)

MEDLEMSBESØK I
TELEMARK
Medlemsbesøk hos JF Maskinentreprenør,
Rauland Maskin AS og Telemark Transport og
Entr.sentral AS. En hyggelig anleggsprat og for
å synliggjøre MEF avd. Telemark.
Takk for oss!

ansvarlig for produksjonen, de har måtte
reparere og vedlikeholde knuseverket til
enhver tid for å opprettholde produksjonen. Dette har blitt gjort når prosjekter og
oppdragsmengde tillater dette.
TT Anlegg stiller ofte sammen med OKAB
på skolemesser, skolebesøk og de tar i
tillegg imot besøk av skoleklasser.
Vi gratulerer med prisen Årets
lærebedrift!!

REGION SØRØST

25 ÅRS
MEDLEMSKAP
I MEF

ÅRETS LÆRLING

Vi gratulerer Bjørn O. Hanche
med 25 års medlemskap i
MEF avd. Vestfold.

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

NYE MEDLEMMER
I TELEMARK
Vi ønsker Kåre Skinnarland Graveservice velkommen
som medlem i MEF avd. Telemark. Her sammen med Ole
Marthin Kristiansen og Morten Solberg.

Knut Gudmund Tveiten
(i midten) fra Telemark har drevet eget firma i to år og
vil nå veldig gjerne bli medlem i MEF. Her sammen med
styremedlemmene John Inge Heimdal og Kim Bergskås.

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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Sindre Ragnhildrød er av OKAB-BVT valgt
som årets lærling i 2019. Han har hatt læretiden sin i Arne Olav Lund AS. Han har utmerket
seg som en hardt jobbende og dyktig kandidat,
samt full kontroll på dokumentasjon. Han
bestod fagprøven i vei og anleggsfaget med
resultat meget godt bestått. Sindre har allerede
begynt på høyere studier, men jobber for fullt
når han har fri.
OKAB -BVT ønsker lykke til videre!
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MEF-NYTT

MEF-NYTT

REGION ØST

MÅNEDENS LÆRLING I JUNI

MÅNEDENS
BEDRIFT I JUNI

Marius Hernes 19år
Bedrift: Lunder AS fra MEF
avd. Oslo/Akershus (Viken
fylke)
Lærling som: Anleggsmaskinfører
Utdanning: Bygg og anleggsteknikk, anleggsteknikk
Hobby: Bil og venner
Beste med bransjen: Trivelige kolleger, variert og utfordrende arbeid gjør dagene
helt topp og motiverende,

NYTT MEDLEM

Vi ønsker velkommen til JD Entreprenør AS fra Sellebakk
i Østfold. Vi ser fram til samarbeidet!

REKETUREN PÅ OSLOFJORDEN
Vi takker for en veldig hyggelig dag på Oslofjorden med dere!
Først styremøte på formiddagen i MEF avd Oslo/Akershus i
styremedlem Christian Walans båt, deretter reketur med 90
deltakere fra hele regionen. Vi var kjempeheldige med været,
og Julie Brodtkorb utfordret medlemmene med på bading rett
fra skipet. Tusen takk til alle som deltok!

Walan Maskin AS fra Jessheim i MEF avd. Oslo/Akershus
Daglig leder: Christian Walan (styremedlem i Oslo/Akershus)
Medlem siden: 2014
Antall ansatte: 54
Arbeidsområder: Vi driver primært med grunn- og betongarbeider for lager- og logistikkbygg. I tillegg gjør vi en del
større tomteopparbeidelser og infrastrukturprosjekter.
Vi jobber hovedsakelig mot privat sektor og satser på å
levere totalentrepriser på grunn-, VA og betongarbeider.
Hvorfor er dere medlem i MEF: Det å være medlem i
MEF gir oss en rekke fordeler og muligheter. Vi benytter
oss i stor grad av innkjøpsavtaler og rabatter som
medlemsbedriftene får. MEF kjemper en rekke viktige
saker for å gi oss best mulig forutsetninger til å lykkes,
og det viktig at vi er med å støtte oppunder dette.
I tillegg gir MEF-medlemskapet oss tilgang til et stort
nettverk av andre entreprenører som vi har glede av
både i sosiale sammenhenger, men også i form av
kunnskapsutveksling og samarbeid i det daglige.

JOBBET 50 ÅR I FOSBY
Roar Rostad har jobbet 50 år i
Fosby - ville gjort det samme
om igjen!
Den 20 mai. 1970 hadde Roar
Rostad sin første arbeidsdag
hos Fosby AS. Noen uker tidligere hadde Roar, som vokste
opp på nabogården til Fosbyfamilien, hørt brumming fra store
maskiner. Det var Kai Fosby
som var i gang med å grave ut
en tomt på gården. Ikke mange
minuttene senere satt Roar bak
spakene i den gule Brøyten.
Gratulerer med lang og tro
tjeneste!

REGION NORD

MEDLEMSBESØK I BOBIL
Fagsjef Rolf Erling Heggem i Hammerfest har vært på
rundreise til medlemmer i Finnmark.
Besøket begynte med Johan Isaksen AS i Ytre Billefjord, deretter Ivar Nikoma AS og Paulsen Entreprenør AS. De fikk mye jobb da flommen tok veien.
Kommunen tok kontakt med Nikoma og Paulsen, og
etter en halvtimes prat var entreprenørene i gang
med å bygge ny vei. De brukte ca 30 timer på å få
veien kjørbar, slik at husstandene kunne komme seg
hjem til sine hus. Imponerende jobb!
Deretter gikk turen videre til Alf William Berg AS
og Thormod Svineng AS, der tok vi oss en lunsj i 25
grader og stekende sol i Karasjok.
I Kirkenes var det lunsjmøte hos OKAB. Der var
Bjørnevann Maskin AS, Oskar Sundquist AS, Dekkmann, Circle K og Fagskolen i Kirkenes representert.
I Vadsø møtte nærmest alle til lunsjmøte med
Dekkmann og Circle K. Turen gikk videre til Vardø og
Finnmark Entreprenør AS.
I Båtsfjord var lunsjmøte med alle unntatt Jan
Nylund, men han fikk vist oss det nye bygget han har
investert i et stort og flott bygg.
I Kjøllefjord fikk Rolf Erling være med på morgenmøte hos Stein Kåre Røvik AS.
På slutten av turen ble det også medlemsbesøk i Alta
og Kautokeino. Avslutningsvis ble det besøk hos
Børre Andersen i Komagfjord. Børre Andersen vartet
opp med strøm og kaffe, og en trivelig
prat. Det ble en strålende tur på over
3000 km. Tusen takk for gjestfriheten!

REGION MIDT

NYTT VERKSTED

OKAB og MEF Trøndelag gratulerer
Rune Bjørnes med nytt bygg!
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MEF-NYTT

MEF-NYTT

RUNDREISE PÅ MEDLEMSBESØK I NORDLAND
Regionsjef Martin Grønnslett og distriktssjef Gøran Kimsaas har
vært på enda flere medlemsbesøk i Nordland.
De var i Straumen hos Johnny Mathisen i Salten Entreprenør og
Eiendom før de stakk innom Johnny Lillegård og Truls Larsen
i OKAB på Fauske. Turen ble avsluttet hos Veinor med Ronny
Hermansen og Tom Jørgen Johansen.
Deretter gikk turen videre til Brønnøysund for medlemsmøte
før de uken etter dro til Narvik.
Turen ble avsluttet med en hyggelig lunsj i Brønnøysund med
representanter fra OK Kristoffersen og Bendiksen.
Uka etter fortsatt rundturen, først en stopp hos Bjørnar Steffensen på anlegget i Kobbvatnet i Sørfold. Så medlemsmøte med
litt mat og bursdagsfeiring av Arnt Hansen på Scandic i Narvik.
Tirsdagen ble brukt til besøk hos Bulldozerne og Gunnar
Hegstad på Sortland.
Bulldozer maskinlag er nå MEF sitt eldste aktive medlem og i
forbindelse med at vi passerte 2200 medlemsbedrifter ville
vi også hedre den eldste. Så der ble det kake og tale fra Julie
Margrethe Brodtkorb via Teams.
Grønnslett og Kimsaas rakk også innom NESO og diskutert
NNBA 2022 som vi håper skal bli enda bedre enn fjorårets
suksess.
Turen ble avsluttet hos styreleder i MEF Nordland Ørjan
Magnussen i Thore Magnussen og sønn på Bøstad.
Takk for at dere tar dere tid til oss i MEF!

ISTRAIL DUMPERKJERRE
KVALITET HELE VEGEN

Doosan dumper
•
•
•

· 3 års garanti mot rust på metallisert flater.

Norskprodusert
Integrert overvåkning av dekktrykk
Suverene terrengegenskaper

· 9 tonn`s kvalitets aksler fra SAF eller BPW
med skivebremser.
· Wabco bremseanlegg.
· Nummi tippsylinder.

Besøk rosendalmaskin.no eller
ring dine lokale selger
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Indre Østfold, Oslo og Buskerud
Ytre Østfold, Akershus, Vestfold og Telemark
Innlandet
Rogaland og Agder
Vestland
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland, Troms og Finnmark

Henning Sagholen
Thor Arild Haga
Jon Boye Lie
Eldar Undheim
Geir Henning Nygard
Endre Hoem
Stig Alte
Rosendal Maskin

991 18 518
901 83 990
913 60 000
910 07 450
917 72 253
951 91 097
469 39 304
965 09 050
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Spesifikasjoner: se www.istrail.com
Ta kontakt med en
av våre selgere for tilbud:
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Daglig leder:

Selger:

Selger:

Oddbjørn Buer
Mobil: 908 268 00
oddbjorn@istrail.com

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

Wegar Jakobsen
Mobil 91873890
wegar@istrail.com
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NYHETER

Opplev utviklingen.

NYHETER

GARANTIFORSIKRING

for MEF-medlemmer
Garantiforsikring dekker entreprenørens
behov for å stille sikkerhet i forbindelse
med utførelsen av en kontrakt. Nå kan MEFmedlemmer kjøpe garantiforsikring i If.

ER DU INTERESSERT I ET TILBUD PÅ FORSIKRINGSGARANTI?
Da er du velkommen til å ta kontakt med
Ulf Michaelsen på mobil 934 03 657 eller
e-post: ulf.michaelsen@if.no.

I SAMARBEID MED:

Den nye beltegående gravemaskinen R 930

71551_1
7xxxx_x Inhouse.no
Inhouse NO

En ny 180 kW Liebherr fase V-motor med dieseloksideringskatalysator (DOC), SCR-system,
partikkelfilter (FAP) og uten EGR-ventil (eksos/gass resirkulasjon) for mindre forbruk og mer
produktivitet
Nye overvogns- og utstyrskonsepter for enklere, raskere og sikrere vedlikehold og en mer
robust konstruksjon
Høyere maskinytelser på rotasjonsmoment, grave- og brytekraft er som alltid bland de
beste på markedet og oppnås takket være en gjennomgripende tilpasning av gravemaskinens forskjellige komponenter

Liebherr-Norge AS
Hamar Næringspark
Elvesletta 15, 2323 Ingeberg
Tlf.: +47 62 50 91 50
E-mail: info.norge@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.no
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Kortadministrasjon
– nå også på mobilen
Det er mange fordeler med
bedriftskort fra Circle K.
I tillegg til gode rabatter får du
nå tilgang til vår selvbetjente
Kundeportal på mobilen din.
Det gir deg full kontroll på
bedriftskortene, også når
du er på farten!
•
•
•
•
•
•
•

Sjekk saldo
Se siste transaksjoner
Se siste fakturaer
Sjekk status på kortene
Sperr og åpne kort
Finn din kredittgrense
Administrer PIN-kodene dine

Kom i gang på:
circlek.no/bedrift/kundeportal
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