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En ekstra trygghet

FOR DEG OG MILJØET
Ikke alle skader dekkes av ansvarsforsikringen. Hvis   

bedriften din er uheldig og forårsaker miljøskader, er natur
mangfoldloven ganske streng. Dette gjelder både ved  plutselige 

skader og gradvise skader, som for eksempel  lekkasjer.  

Som MEFbedrift dekker vi deg også der vanlig ansvars
forsikring ikke strekker til. Uten pristillegg.

• Alle typer miljøskader
• Tilbakeføring av naturen slik den var før skaden

• Opprydding på egen eiendom

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

if.no/miljøforsikring

I samarbeid med:

Stefan Karadjov, driftsleder
Nocas AS

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

«Den går som en sveitsisk klokke!»

Hitachi ZW180-6
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— Det BESTE

diamantverktøyet

får du hos Hellum!

Bensin- & el-sager  
for granitt & betong!

35+ års erfaring  
m/diamantverktøy 

& maskiner!

SVERRE HELLUM & SØNN AS
Avdeling Tønsberg:
Carl XVs gate 19
3150 Tolvsrød

Avdeling Oslo:
Jerikoveien 28 D
1067 Oslo

Tlf: 23 17 81 00  |  www.hellumdiamant.no
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Helt ny demobil, denne gangen 
en terrenggående MAN TGM 18.320 4X4

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

Park & Anlegg AS er et av Østfolds største kompetansemiljøer

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. 

Trygg - Stolt - Nytenkende
3

park-anlegg.no

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

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

Follobanen - Ski stasjon

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

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

Great Place to Work

Fredrik Tronhuus 

Ikke lurt å slakke opp i motbakke

Det er mange uker siden regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett. Et par overraskelser 
hadde de på lur. Dessverre overraskelser av det lite hyggelige slaget. 

For det første velger regjeringen å se bort fra ordren den har fått fra Stortinget. Der har man 
bedt om lovendring for å rette opp i en meningsløst urettferdig MVA-ordning der entreprenører 
må legge ut merverdiavgift for beløp i tvist med oppdragsgiver. Som oftest tvist med staten selv. 
Enkeltpersoner i en viss etat gjør hva man kan for å trenere oppgjør, ofte med årevis av uthaling 
i retten. Imens må entreprenør legge ut for merverdiavgiften. Det liker ikke Stortinget, mens 
Solberg, Sanner og resten av regjeringen tydelig synes det er helt fint. 

For det andre velger regjeringen å kutte i bevilgninger til veiutbygging. 
Ja, faktisk. 
Midt i den verste krisen i moderne tid. Milliarder på milliarder pøses ut i hjelpe- og støtteordninger. 

Heldigvis har vi Oljefondet. Sjelden har det vært så viktig å ha penger på bok som nå, og penger har 
vi. Da velger altså regjeringen å bruke mindre penger på veiutbygging. De 
som kjører bil – spesielt tungbil – vet at det ikke er spesielt lurt å slakke opp i 
motbakken. Når kneika kommer er det lurere å gi full gass, holde trykket opp 
hele bakken og slippe gassen når man runder toppen. 

Regjeringen vil bruke mindre på vei og mer på jernbane. Mer på bane er 
fint, det. Men det er lite arbeid for den store majoriteten av norsk entrepre-
nørnæring. I et allerede tøft marked vil regjeringen ha mindre å gjøre på vei.

Heldigvis er ikke siste ord om 2021-budsjettet sagt i Stortinget.

Jørn Søderholm – jos@mef.no
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– Jeg frykter en kald vinter i anleggsbran-
sjen, sier MEF-direktør Julie Brodtkorb i 
en kommentar til Regjeringens forslag til 
statsbudsjett som ble lagt fram i dag.

For mange av MEFs medlemmer i 
anleggsbransjen er det allerede lite jobber 
å regne på, og dermed mange om beinet 
på tilgjengelige jobber. Det ligger ikke an 
til å bli bedre neste år, bedømt etter prio-
riteringer i statsbudsjettet. I alle fall ikke 
på veisiden.

Statens vegvesen får nemlig to milliar-
der mindre til investering i vei. Et kutt på 
én milliard i bompengeinntekter til SVV 
kommer i tillegg til det, og utgjør et samlet 
kutt på tre milliarder i tilgjengelige midler 
til investering på vei. Det utgjør et budsjett-
kutt på 1,9 prosent.

MER TIL DRIFT, MEN...
Statens vegvesen får én milliard mer til drift 
og vedlikehold. Rundt halvparten av det 
"forsvinner" i merkostnader på oppløsning 
av sams vegadministrasjon i forbindelse 
med regionreformen.

Regjeringens forslag på riksvei:
 ■ 5 milliarder til vedlikehold og fornying
 ■ 18,7 milliarder til investeringer (både 

Statens vegvesen og Nye Veier)

 ■ 100 millioner i tilskudd til utbedring 
av fylkesveier som er viktige for næ- 
ringstransport

NYE VEIER
I Nye Veiers portefølje kan disse prosjek-
tene få oppstart i 2021:

 ■ E6 Kvænangsfjellet i Troms og Finnmark
 ■ E6 Kvithammer-Åsen i Trøndelag
 ■ E6 Ulsberg-Vindåsliene i Trøndelag
 ■ E6 Moelv-Roterud-Storhove-øyer i 

Innlandet (tre prosjekter)
 ■ E39 Herdal-Røyskår i Agder.
– Omtrent som forventet. Dette gir 

oss anledning til å holde tempoet oppe, 
sier kommunikasjonsdirektør Christian 
Altmann i Nye Veier.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er ikke 
særlig fornøyd med budsjettet.

– En utfordring for oss. Budsjettforslaget 
speiler den totale situasjonen i samferdsel. 
Vi håper selvsagt at vi raskt kommer tilbake 
på et høyere nivå. Det er viktig at vi klarer 
å redusere kostnadene i våre prosjekter for 
å få det maksimale ut av et stramt budsjett, 
sier Dahl Hovland.

STATENS VEGVESEN
Fire veiprosjekt får oppstart i 2021-budsjet-
tet. Dette er veiprosjektene som får midler 
til forberedelser og eventuell oppstart i 
2021:

 ■ E39 Myrmel – Lunde
 ■ E39 Ørskogfjellet (krabbefelt)
 ■ E39 Lønset – Hjelset

 ■ RV4 Roa – Gran grense
– Forberedelser foregår på E18 Lysaker 

– Ramstadsletta i Viken. Vegvesenet jobber 
videre med planlegging av OPS-prosjektene 
rv.555 Sotrasambandet og E10 Håloga-
landsveien, samt E8 Sørbotn – Laukslett, 
heter det i i en pressemelding fra Statens 
vegvesen.

For jernbane er det motsatt. Samlet får 
jernbanesektoren fem milliarder mer å 
rutte med.

TRENGER Å SIKRE JOBBER
Nedprioriteringen av investeringer på vei 
får MEF til å reagere sterkt.

– Det er lite jobber å regne på for våre 
medlemmer i anleggsbransjen nå. Vi ser i 
budsjettet at det er behov for en offensiv 
mot-konjunkturpolitikk for å sikre jobber i 
hele Norge. Derfor er det skuffende at ikke 
det er flere samferdselsprosjekter. Dette er 
ikke tiden for å kutte i investeringene fra 
Statens vegvesen, sier MEF -direktør Julie 
Brodtkorb.

Hun er også svært skuffet over at regje-
ringen ikke følger opp Stortingets krav 
om endringer i regelverket rundt MVA 
på omtvistede beløp.

– Her løser ikke regjeringen det som er 
hovedutfordringen til entreprenørene, som 
er de lange tvistene. Dette må Stortinget 
rette opp i. Nå forsøker regjeringen å skusle 
bort en seier FrP kjempet inn i revidert 
budsjett, og som anleggsbransjen bejublet 
dem for, sier Brodtkorb. 

STATSBUDSJETTET 2021

MEF-sjefen frykter en kald 
vinter for entreprenører
Statsbudsjettet er lagt 
fram. Jernbane får fem 
milliarder mer, mens 
Statens vegvesen får 
tre milliarder mindre til 
investeringer. – Dette er 
ikke tiden for å kutte i 
investeringer på vei, sier 
MEF-sjef Julie Brodtkorb. 
Hun frykter det blir en 
kald vinter for entrepre-
nørnæringen.
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

SKUFFET: MEF-direk-
tør Julie Brodtkorb er 
skuffet over regjerin-
gens nedprioritering av 
investeringer på vei. Her 
sammen med prosjektle-
der Bjørn Ivar Nedrejord 
i Bertelsen & Garpestad 
AS på E6 Helgeland som-
meren 2018. (Arkivfoto: 
Jørn Søderholm)

www.cejn.seTel: +46 500 477500    info.sweden@cejn.com

Multi-X GII
- Förbättrad på alla sätt

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

NY
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Messene ble avlyst én etter én i år. Unntatt Anleggsmessa på Sørlandet. Den gikk, 
med kun én utstiller med maskiner. Til gjengjeld fikk Seabrokers stor oppmerk-
somhet på sine nye Sany maskiner. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Premiere på 
messe som eneste 
maskinutstiller

KRISTIANSAND: Seabrokers Havnekraner AS er Norges ferskeste 
anleggsmaskinimportør, med agenturet på Sany anleggsmaskiner. 
Det agenturet ble signert i en avtale i vår.

Vi vet alle hvordan det har gått med messer, konferanser og 
utstillinger dette året: Etter utbruddet av koronaepidemien har 
de blitt avlyst én etter én. 

ANLEGGSMESSA GJENNOMFØRTE
Men på Sørlandet Travpark ved Kristiansand, der ble det gjennom-
ført messe som planlagt. Anleggsmessa heter den, og arrangeres 
hvert tredje år på travbanen. 

Flere utstillere valgte å trekke seg fra messen, på grunn av 
omstendighetene rundt epidemien. Arrangøren valgte likevel å 
gjennomføre. Da dørene åpnet i slutten av september var Seabro-
kers Havnekraner den eneste utstilleren av anleggsmaskiner på 
Anleggsmessa. 

Hæ? Seabrokers? Hvem er det? 
Jo, det er Norges ferskeste importør av anleggsmaskiner. 

Nærmere bestemt Sany. 

SANY
I en avtale signert med Sany Europa i våres har selskapet med 
hovedkontor på Forus ved Stavanger fått agenturet på gravemaski-
ner, hjullastere, rivningsmaskiner og materialhåndteringsmaskiner 
fra kinesiske Sany. 

I fjor skrev Seabrokers Havnekraner AS under en avtale med 
Sany om agenturet på store gaffeltrucker og reachstackers for 
containerhåndtering under samme merke. Selv satser de på at 
kombinasjonen av godshåndteringsmaskiner og anleggsmaskiner 
skal føre med seg noen positive synergieffekter, ikke minst på 
servicesiden. 

– Vi håper å komme opp i 10-15 prosent markedsandel i løpet 
av fire-fem år, sier Tor Arne Vigre. Han er nylig ansatt salgssjef på 
Sany anleggsmaskiner i Seabrokers Havnekraner AS. 

Daglig leder Ommund Vareberg nikker samtykkende til det 
Vigre sier om salgsmålene. 

GODT BESØKT
"Premieren" ble på Anleggsmessa på Sørlandet. Der var Sany-im-

portøren usedvanlig heldig med oppmerksomheten. De var nemlig 
eneste utstiller med maskiner av noe størrelse på stand, etter at 
de mer kjente aktørene og merkene meldte avbud. Om det er noe 
besøkende på anleggsmesser er interessert i, så er det maskiner å 
se på, pelle på, prøvesitte og prøvekjøre. 

– Ja, det var godt med folk innom oss på messa i Kristiansand! 
Jeg tror faktisk bortimot ti prosent av de besøkende var oppi og 
prøvde gravemaskinen vi hadde på demofeltet, humrer Vigre. 

Han koste seg godt de to dagene, og fikk mye folk å snakke med. 
Spesielt sier han seg fornøyd med gode tillbakemeldinger fra folk 
som til daglig kjører andre merker enn Sany. 

– De fleste pekte på hydraulikken som veldig positivt med demo-
maskinen. Det var utrolig gøy og se hvor mange flinke ungdommer 
det er, og hvordan de virkelig kan bruke og håndtere en gravemas-
kin. Vi syntes det gikk veldig bra på messa. Vi traff utrolig mye 
kjekke folk og fikk mange positive tilbakemeldinger i forhold til 

maskinene vi hadde med oss. Alt i alt var det en kjempehelg for 
oss, sier Tor Arne Vigre. 

FORNØYD ARRANGØR
Totalt 1500 besøkende var innom messa. 200 færre enn på forrige 
messe i 2017, og et lavere besøk enn arrangøren ville forventet 
normalt. Men nå er "normalt" bare en drøm for mange, og arran-
gøren er slett ikke misfornøyd. 

– Med erfaringer fra messer disse årene, så er det greit. De 
som kom er besøkende som er over gjennomsnittlig interessert i 
bransjen. Jeg har fått tilbakemeldinger fra utstillere at de har fått 
bruke tida på besøkende som faktisk er relevante og har kjøpskraft. 
Mye god stemning, sier messesjef Ingar Ludvigsen. 

Et par uker etter messen pustet han lettet ut: Ingen meldinger 
innkommet om at noen smittede var på messa. 

SANY: Tor Arne Vigre (t.v.) 
og Ommund Vareberg i 

Seabrokers Havnekraner 
AS gyver løs på agenturet 
på Sany anleggsmaskiner. 

Her på Anleggsmessa i 
Kristiansand. (Foto: Jørn 

Søderholm)

AKTUELT

Sted: Kristiansand

«Det var utrolig gøy og se hvor mange flinke 
ungdommer det er, og hvordan de virkelig kan bruke 
og håndtere en gravemaskin.»

Tor Arne Vigre, Seabrokers Havnekraner AS
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BARRETO STUBBEFRES  BARRETO 
   KJEDEGRAVERE 

made in 
USA

over høye bilkarmer selv med en beskjeden løftehøyde på hjullas-
teren. Får du lirket skjæret over kassekarmen, så er det tilstrekkelig 
til å tømme skuffen. 

Tømmeskuffen kan utstyret med vinger, som også kan beveges 
i høyden. 

– Du kan for eksempel legge skuffa inntil fortauskanten. Da 
tar du veibanen med det, mens vingen går oppå fortauet. Mer 
effektiv rydding i én operasjon, sier Erik Abrahamsen i Øveraasen.

U-Plogen kan bli satt pris på av førere som har opplevd å treffe 
på hindringer under snørydding med maskin eller traktor. En 
patentert utløsermekanisme på skjæret beskytter fører, maskin og 
redskapet. Skjæret låses i arbeidsposisjon, og løses ut når plogen 
treffer en hindring.

Plogen har vinger som kan svinges 180 grader, mens hoved-
skjæret har over 30 grader sving. Et innebygget flytsystem gjør 
at plogen kan bevege seg både horisontalt og vertikalt under 
brøyting. Det skal gi bedre resultater på ujevn vei. 

@hallgruppen
www.hallgruppen.no 

post@hallgruppen.no
tel: 400 05 077

Leie / Kjøp 

Norges mest  
solide bulkhall!

Vi i Hallgruppen er spesialister  
på haller for lagring av salt  

og strøsand i bulk.

Plasthaller & Bulklager fra 
HALLGRUPPEN 

Bulk_halvsida_2020.indd   3Bulk_halvsida_2020.indd   3 2020-09-29   09:26:152020-09-29   09:26:15

– Ja, du utvider hele bredden og får et stort volum. Med denne kan 
du kjøre ned hele gata, og du får med deg all snøen. Den tar mer 
snø enn en vanlig klappvinge, sier Erik Abrahamsen hos Øveraasen. 

Z-Plog kaller de den. Det er en ny type plog som kan flytte 
mye snø. 

VARIABEL BREDDE
I stedet for utsvingbare vinger kan den variere arbeidsbredden 
med utskytbare elementer med faste vinger. Plogen egner seg 
til rydding av større områder, såvel som å flytte snøen effektivt i 
trange gater og passasjer. 

Størrelsen han viste fram på Anleggsmessa passer hjullastere 
på størrelse med Volvo L60 og L70. Den er 2,4 meter i inntrukket 
transportbredde, og utvides til en ryddebredde på gode 4,6 meter 

fullt utstrukket. Den finnes også i en større versjon til bæremas-
kiner på størrelse med L90. Den er på drøyt tre meter inntrukket 
i transportbredde, og utvides til heftige seks meter med kjeften 
på vid gap. 

– Dette er spennende utstyr som jeg gleder meg til å få vise i 
bruk, sier Abramhamsen. 

U-PLOG OG TØMMESKUFF
Nå i høst har Øveraasen flere nyheter å by på: Én de kaller U-Plog 
Relax og en tømmeskuff. Sistnevnte er en snedig snøskuffe som 
er enklere enn vanlige skuffer å tømme. 

Spesielt for mindre maskiner som skal laste snø på lastebil. 
Skuffen tømmer seg selv ved at bakveggen skyves fram og snøen 
dyttes ut av skuffen. Med Tømmeskuffen vil snøen kunne lastes 

Tenker nytt om ploger
Klappvinge er vel og bra, det. Men skulle du ikke av og til bare ønske at plogen 
bare kunne utvide hele kjeften, sånn at du kunne legge på hele tyngden? Denne 
nyheten hos Øveraasen gjør akkurat det. 

AKTUELT
BRED: Seks meter ryddebredde  
på en L90. Og godt med kubikk. Da får  
du tatt hele gata. Dette er Z-Plogen  
i full bredde. (Foto: Leverandøren)

SMAL: Z-Plogen i transportstilling. Bak den nye 
Tømmeskuffen. (Foto: Jørn Søderholm) 

SVING: U-plogen løser ut når den treffer noe (for) hardt. 
(Foto: Leverandøren) 

SPENT: Erik Abrahamsen i Øveraasen. (Foto: Jørn Søderholm) 
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— En av de beste erosjonssikringene til nyetablerte 
skråninger er kokosnettet ERO740. Løsningen sikrer 
skråningen mot erosjon frem til gresset har fått dype 
røtter, innleder Sørensen. 

Erosjon tetter dreneringen 
Han har sett mange nok skråninger uten 
erosjonssikring, til å kjenne konsekvensene.  
— Når gravemaskinene har gjort sitt og frøene er sådd, 
er resultatet en jevn og flott skråning - helt til regnet 
kommer. Uten erosjonssikring kan mye nedbør grave ut 
små bekkeløp i skråningen, som hverken er pent å se 
på eller bra for overvannssystemene. 
Bekkeløpene drar med seg finstoff som kan ende i 
dreneringssystemet. 
— Finstoffet blir liggende i dreneringssystemet og tetter 
rørene. Det er mye ekstraarbeid knyttet til å rykke ut og 
fjerne finstoffet, så det lønner seg å bruke 
erosjonssikring fremfor å gjøre tiltak i 
overvannssystemet. 

Nedbrytbar erosjonssikring 
Selv om det finnes tilsvarende permanente 
erosjonssikringsnett i plastmaterialer, anbefaler 
Sørensen kokosnettet ERO740. Det nedbrytbare, 
miljøvennlige nettet beskytter frøene mot ytre 
påvirkninger fra slagregn og vind — og gir vegetasjonen 
gode etableringsforhold. 

— ERO740 bidrar til å styrke røttenes fotfeste i 
skråningen siden plantenes røtter infiltrerer 
kokosnettets fibre. Etter tre til fem år er kokosnettet brutt 
ned, og da har røttene etablert et godt, dypt jordfeste 
som sikrer skråningen mot erosjon, forklarer Sørensen.

Etterlater ingen fremmedstoffer 
Kokosnettet er laget av 100 % naturlig kokosfiber og 
etterlater seg ingen fremmedstoffer i jorda. 
— ERO740 er en miljøvennlig erosjonssikring som er lett 
å montere i skråninger, forteller Sørensen. 
Han forklarer monteringen i seks enkle punkter:

      Fjerne stein og tuer slik at det er kontakt 
      mellom nett og overflaten.

      Lag forankringsgrøfter oppe og nede. 

3.   Lås nettet i den øvre forankringsgrøften  
      og rull det nedover. 

      Fest med to til tre trespyd på hver kvadratmeter. 

      Lås deretter i nedre forankringsgrøft. 

      Sprøyte-så, eller så til manuelt med frø,  
       jord og gjødsel.
— Og er du i tvil får du detaljert leggeanvisning hos 
Ahlsell, legger han til. 

Økt bruk av kokosmatter
I Geopro-avdelingen hos Ahlsell merker de en 
økende etterspørsel etter kokosnettet. 
— Vi hadde en periode tidligere i vår da vi 
faktisk var tom på lager! Det var mange 
prosjekter under arbeid der mange ville ha 
kokosnettet. 
Kokosnettet ERO 740 er lagervare hos Ahlsell 
og leveres innen én dag etter bestilling — til 
store deler av landet.

Mye nedbør og nyetablerte skråninger som skal tilsåes er ingen god 
kombinasjon. Faren for erosjon er stor, og erosjon ødelegger ikke bare den 
pene skråningen – men blir også en belastning på overvannssystemene. 
Henning Sørensen er segmentsjef for Geopro i Ahlsell og har en klar 
anbefaling til entreprenørene.

ANNONSE

Les hele saken på ahlsell.no/kokosnett

Dette nettet er helt 
kokos – og en av de beste 
sikringene mot erosjon

”ERO740 bidrar til å 
styrke røttenes fotfeste 
i skråningen siden 
plantenes røtter 
infiltrerer kokosnettets 
fibre. Etter tre til fem 
år er kokosnettet brutt 
ned, og da har røttene 
etablert et godt, dypt 
jordfeste som sikrer 
skråningen mot 
erosjon.”

Henning Sørensen, 
Segmentsjef for VA Geopro i 

Ahlsell Norge
 Tlf: 911 84 118

Kokosnett ERO 740
Kokosnettet er produsert av 

sterke fibre, som kan 
anvendes selv i bratte 

skråninger. Beskytter mot 
erosjon av vind og vann. 

Art.nr: 3267445 
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Maskinentreprenøren Park & Anlegg AS har bestemt seg for å kutte ned på 
tomgangskjøringen i bedriften. Enkle tiltak skal gi store besparelser.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Sparer millioner og
miljøet med mindre
tomgangskjøring

Tall fra Maskinentreprenørens Forbund (MEF) viser at grave-
maskiner rundt omkring på norske anleggsplasser gjerne går 
på tomgang 30-50 prosent av arbeidsdagen. Denne omfattende 
tomgangskjøringen har negative konsekvenser både for miljø og 
økonomi.

Park & Anlegg har hittil i år 33,4 prosent tomgangskjøring på 
sine anleggsplasser. Nå ønsker bedriften raskest mulig å komme 
seg ned under 20 prosent. Det skriver bedriften i en pressemelding.

GEVINST MED ÉN GANG MOTOREN STANSES
Det handler om å skåne naturen og miljøet ved å stoppe gravemas-
kinene i stedet for å la dem gå på tomgang. Som en konsekvens 
handler det også om å sikre arbeidsplasser gjennom å redusere 
dieselforbruket og kostnadene. Miljøgevinsten er formidabel og 
kommer med én gang motoren stanses. Det aller viktigste er å 
være bevisst det man gjør i det daglige, ifølge pressemeldingen.

– Det er på tide å tenke på miljøet og våre omgivelser når vi er på 
byggeplassen. Hvorfor i all verden skal maskinene gå på tomgang 
så mye? Jeg bare bestemte meg for at jeg skal bidra det jeg kan 
og tenke oftere på miljøet, sier maskinfører Jens Hansson (30).

GJERRIGE SVENSKER VISER VEI
– Det føles godt å bidra ved å gjøre såpass enkle tiltak. Det eneste 
vi gjør er å oppmuntre våre ansatte til å være bevisste i hverdagen, 
sier Kjell Arne Leinum. Han er miljørådgiver og leder for ytre 
miljø i Park & Anlegg, og han skryter av responsen internt etter 
å ha satt tydeligere søkelys på miljøsaker.

På en anleggsplass i Son har han sammen med prosjektleder 
Petter Skår Johansen informert og drøftet tomgangskjøringen 
med de ansatte som jobber på anlegget.

Jens Hansson og kollega Kristoffer Eriksson (28), har allerede 
oppnådd veldig gode resultater. De stanser motoren når maski-
nen ikke er i aktivt arbeid, og er veldig bevisste på å redusere 
tomgangskjøringen. Samlet ligger de godt under Park & Anlegg 
sitt mål for august.

– Vi svensker er jo kjent for å være flinke til å være gjerrige. 
Kanskje det er derfor vi ser det som naturlig å spare både miljøet 
og ressursene. Her blir det nok konkurranse videre om hvem som 
er best ved årets slutt. Jens skal definitivt få konkurranse av både 
meg og mange andre, smiler Kristoffer Eriksson.

Dette er som musikk i ørene til prosjektleder Petter Skår Johan-
sen, som snakker systematisk om tomgangskjøring på de ukentlige 
lagsmøtene.

– Det er flott å se at resultatene kommer såpass raskt, og at 
tomgangsprosenten kan reduseres bare vi er bevisste i det daglige, 
sier han.

GRØNT PROSJEKT
– Vi har et prosjekt vi kaller for grønt prosjekt, fortsetter Kjell 
Arne Leinum.

– Arbeidsoperasjonene påvirker de ytre omgivelsene. Før vi 
starter et prosjekt, og under prosjektets gang, jobber vi aktivt 
med å minimere påvirkning av ytre miljø. Tomgangskjøring er 
i utgangspunktet enkelt å redusere, bare vi alle har fokus på det 
hele tiden i det daglige, sier han.

Forbedringene dokumenteres fortløpende. Miljøet skånes, det 
går mindre diesel og maskinenes driftstimer reduseres. Doku-
menterte forbedringer kan også styrke mulighetene til å vinne 
kontrakter i fremtiden. Slikt sett trygges også arbeidsplassene, 
som en konsekvens av mindre tomgangskjøring og andre tiltak 
for miljøet.

– Jeg ser ingen grunn til at bransjen vår skal ha så mye som 
en tredjedel av maskintimene på tomgang. Vi skal i hvert fall 
gjøre vårt for å forbedre dette på hver eneste av våre 110 tyngre 
maskiner. Det skal bli spennende å se hvor langt vi har nådd ved 
årets slutt, avslutter Leinum. 

VIL KUTTE TOMGANGSKJØRINGEN: (F.v.) Jens Hansson, Kristoffer Eriksson, Petter Skår Johansen og Kjell-Arne Leinum. (Foto: Park & Anlegg).

VIL BIDRA: Maskinfører Jens Hansson. (Foto: Park & Anlegg).

MILJØFOKUS: Jeg ser ingen grunn til at 
bransjen vår skal ha så mye som en tredjedel 
av maskintimene på tomgang, sier Kjell-Arne 

Leinum, miljørådgiver og leder for ytre miljø i 
Park & Anlegg. (Foto: Park & Anlegg).
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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.

Spredernes “Rolls Royce” 

Produsert i Norden... - for nordiske forhold, krav og metoder
www.stavemaskin.com

POSTBOKS 6159 ETTERSTAD 0602 OSLO. TLF. 23 26 78 00. FAX 23 26 78 48 
www.stavemaskin.com - E-post: mail@stavemaskin.com
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SLURRY

Kjøpere og brukere har flere mulig-
heter for å redusere fotavtrykket, her 
går vi gjennom variantene.

Elektriske- og batterimaskiner 
Hvis det er strøm på arbeidsplassen, 
er det det beste alternativet, helt uten 
lokale utslipp, lavere støynivå og 
høyere energieffektivitet sammenlignet 
med en dieselmotor. I tillegg er drifts-
kostnadene lave. Atlas Copco tilbyr et 
komplett utvalg av elektriske mobile 
kompressorer og har nylig lansert et 
energilagringssystem, kalt ZenergiZe, 
basert på litium-
ionteknologi.
 
90 prosent lavere CO2 med HVO 
HVO er hydrogenert vegetabilsk olje, 
dvs. laget av fornybare råvarer. Den 
produserer opptil 90 prosent lavere 
CO2 sammenlignet med fossil diesel.  
Hos Atlas Copco jobber HVO for de 
fleste maskiner, men ta kontakt med 
oss på forhånd, understreker Jon-An-
dreas Ellefsen, salgssjef.

Motorer og utslippsklassifisering
Med økte krav til reduserte utslipp er 
motorene utviklet. Den 
tøffeste kategorien 
Stage V rulles nå ut i 
Europa.
- Stage V krever mer 
sofistikerte innovas-
joner for å nå de lave utslippsnivåene, 
sier Viktor Pihl, produktsjef Atlas 
Copco Power Technique Nordic og 
fortsetter:

- Dette betyr at vi kan 
tilby maskiner med 
veldig lavt drivstoffor-
bruk, for eksempel med 
vår XAS 88 (5 M3/min)
kompressor, har vi 
redusert drivstoffor-
bruket med 22 prosent,sammenlignet 
med tidligere utslippstrinn.

Hva blir driftskostnadene når du bytter 
til strøm? Beregn på nettstedet / Elek-
trisk utstyr, søk etter Driftskostnad.

Det er snakk om miljøtilpasninger 
overalt i samfunnet, så også i bygge- 
næringen. Oslo by, for eksempel, går 
foran med strengere krav til fossilfrie 
byggeplasser etter ny informasjon 
om høyere utslipp fra industrien enn 
forventet.

Arbeidet med å redusere det økol-
ogiske fotavtrykket i Atlas Copco 
er ikke noe nytt. I flere tiår har de 
tilpasset produksjonen og gjort viktige 
teknologiske fremskritt innen F&U. 
Dette øker maskinens energieffek-
tivitet, med reduserte kostnader og 
CO2-utslipp som et resultat. Overgan-
gen til grønnere produkter er nødven-
dig. Når mange mennesker sammen tar 
smartere valg, skjer det en endring.

Bærekraft og grønne løsninger  
som er viktige for bransjen

Nye ZenergiZe

8-serien Stage V

Viktor Pihl, 
produktsjef

E-Air kompressor E Air Atlas Copcos 
elkompressorer

SPONSET ARTIKKEL
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Plassjef Knut Huseby ved skolen smilte 
om kapp med faglærerne Helge Marensius 
Solbrekke og Ole Jørgen Forsetlund, da en 
Cat 319 DL med Leica GPS og maskinsty-
ring ankom skolen.  Skolen har fra før et 
par små Cat-gravere, men ingen av disse 
har maskinstyring.

RELEVANT UTSTYR
Regionsjef i MEF, Espen Alvestad, mener det 
er viktig at elever som velger anleggsteknikk 
får opplæring i relevante maskiner for å stå 
best mulig rustet til å møte hverdagen ute på 
anlegg. Han syns styret i MEF Østfold har 
vist betydelig grad av raushet ved å støtte 
begge skolene i Østfold med pent brukte 
gravemaskiner. Det er Kalnes vgs. i Sarps-
borg og Tomb vgs. i Råde som har dette 
studietilbudet i Østfold.  Elevene ved Tomb 
kommer fra hele landet og dermed bidrar 
Østfold-avdelingen til en landsomfattende 
opplæring gjennom denne gaven.

For MEF i Østfold var det spesielt viktig 
å kunne bidra med en maskin med maskin-

styring, fordi det er maskiner med dette 
utstyret ungdom må bli best mulig kjent 
med, mener styreleder i MEF Østfold, Erik 
Ødegård. Han oppfordret de 21 elevene ved 
anleggsteknikk å følge godt med i basis-
opplæringen på maskinen, for deretter å 
øve mye på maskinstyringen.

ET SPLEISELAG
Gravemaskinen, som er en 2011-modell og 
har gått 3.900 timer, har en bruksverdi på 
nærmere én million kroner, men leverandø-
ren Pon Norge reduserte prisen til 700.000 
kroner da gravemaskinen skulle benyttes 
til opplæringsformål. Dermed ble det et 
spleiselag der Tomb vgs. og MEF Østfold 
tok halvparten hver. Den pent brukte grave-
maskinen, som normalt vil holde minst 
12.000 timer, før den eventuelt sendes til 
et utviklingsland, kommer til helt riktig tid, 
forteller plassjef Knut Huseby.

NYTT ANLEGGSOMRÅDE
Skolen er i ferd med å etablere et nytt 

anleggsområde på 25 dekar som blir det 
nye øvingsområdet ved skolen i Råde.

– Den «nye» maskinen blir et kjempeløft 
for elevene på anleggsteknikk.  Årets kull på 
21 elever er ny rekord for Tomb. Det betyr 
at interessen for anleggsteknikk er stor ute 
blant norsk ungdom.  Bare én av elevene 
er jente, men kanskje kan hun bli en god 
ambassadør både for skolen og for faget når 
hun nå kommer ut i lære, håper Huseby.

KRAFTIG MOTIVASJON
Ifølge Huseby var støtten fra MEF Østfold 
helt avgjørende for å få maskinen inn i 
undervisningen. 

– Som privatskole må Tomb selv reise 
nødvendig kapital til både bygg og utstyr, 
i motsetning til offentlige skoler som har 
tilgang på investeringsmidler. Dermed ble 
det et kraftig, men viktig innhogg i skolens 
«sparegris». Denne investeringen kommer 
hele skolen til gode, ved at maskinen også 
kan benyttes i nødvendig arbeid ved skolen 
og den flotte eiendommen i Råde, sier han. 

Alt innen Asfalt - og betongfresing. 
Fagmessig utført til rett tid! Maskiner for store og små oppdrag.

Alt innen Asfalt - og betongfresing.
Fagmessig utført til rett tid!

Maskiner for store og små oppdrag.

ASFALTFRES AS
Nedre Nedmarken 14, 3370 Vikersund

Tlf: 32 77 99 75 • E-post: Info@asfaltfres.no 
www.asfaltfres.no

ASFALTFRES SØR AS:
Tveide Næringspark 7• 4760 Birkeland

Tlf : 915 85 761

Alt innen Asfalt - og betongfresing.
Fagmessig utført til rett tid!

Maskiner for store og små oppdrag.

ASFALTFRES AS
Nedre Nedmarken 14, 3370 Vikersund

Tlf: 32 77 99 75 • E-post: Info@asfaltfres.no 
www.asfaltfres.no

ASFALTFRES SØR AS:
Tveide Næringspark 7• 4760 Birkeland

Tlf : 915 85 761

ASFALTFRES SØR AS:
Tveide Næringspark 7, 4760 Birkeland
Tlf : 915 85 761

ASFALTFRES AS
Nedre Nedmarken 14, 3370 Vikersund
Tlf: 32 77 99 75, E-post: Info@asfaltfres.no 
www.asfaltfres.no

DRIVEX
50 ÅR

DRIVEX
50 ÅRHolder hele veien.

Svenskprodusert kvalitetsredskaper for alle årstider
Drivex Norge / Jernkroken 18, 0976 Oslo / Tlf: 90 51 26 90
E-post info@uddeholm.no / per-emil.nilsson@uddeholm.no / www.drivex.

Drivex har produsert og utviklet kvalitetsprodukter i 50 år. 
Når årstidene endrer seg, har vi de riktige verktøyene for hver oppgave. 
Drivex har gjennom årene bygget opp stor erfaring og et bredt sortiment.

Når kvalitet teller.
Da er det DRIVEX som gjelder.

DRIVEX
50 ÅR

DRIVEX
50 ÅRHolder hele veien.

.no

Drivex har produsert og utviklet kvalitetsprodukter i 50 år. 
Når årstidene endrer seg, har vi de riktige verktøyene for hver oppgave. 
Drivex har gjennom årene bygget opp stor erfaring og et bredt sortiment.

Drivex 
Norge

Det ble stående applaus da en 20-tonns gravemaskin 
rullet inn på Tomb vgs. i Råde i Østfold tidligere i høst. 
Endelig kan elevene på linja for anleggsteknikk få 
opplæring i en stor maskin med maskinstyring.
Tekst og foto: Odd Borgestrand – anleggsmaskinen@mef.no

Tomb-elever kan 
endelig lære seg 
maskinstyring
FORNØYDE: Regionsjef Espen Alvestad, styreleder i MEF Østfold, Erik Ødegård og salgsrepresen-
tant Per Inge Strengen i Pon Equipment sto for overleveringen. Plassjef Knut Huseby, faglærerne 
Helge Marensius Solbrekke og Ole Jørgen Forsetlun og de 21 elevene på anleggsteknikk ved  
Tomb vgs. gleder seg til opplæring og utprøving. 

AKTUELT

STOR DAG: Faglærer Helge Marensius Solbrek-
ke (i hytta), sammen med salgsrepresentant 
Per Inge Strengen i Pon Equipment (midten) og 
styreleder i MEF Østfold, Erik Ødegård.
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maskinstyringas

Totalleverandør av tjenester 
og utstyr for anleggsbransjen.

www.maskinstyring.com

Vi er forhandler av Makin’ 3D – Utviklet for tøffe skandinaviske forhold.

LASErbUTiKKENLASErbUTiKKEN.no

         Maskinstyring AS,  Vognvegen 23,  2072 Dal.  Tlf: 48 24 55 55 

Når installasjonen trenger et løft!
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atlascopco.no

Det nye ZenergiZe-sortimentet tar modulær 
energilagring til et nytt nivå. Designet med tanke 
på bærekraft, hjelper det operatører å redusere 
drivstofforbruket og CO2-utslippene dramatisk, 
samtidig som de leverer optimal ytelse uten støy  
og praktisk talt ikke vedlikehold.

Nyhet! 
Den rene og lydløse 
energikilden ZenergiZe
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ÅRETS LÆREBEDRIFT – REGION NORD:

Satser på  
lokal ungdom

BRØDRENE KARLSEN ANLEGGSDRIFT AS:
Nominert av: MEF region Nord
Hjemsted: Markenes, Balsfjord kommune,  
Troms og Finnmark
Omsetning: Ca. NOK 60 mill. (+ ca. 40 mill. i  
Bergneset Pukk og Grus)
Antall ansatte: 29 (+ 13 i Bergneset Pukk og Grus)
Antall lærlinger: 2 (6,9 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag: 1 i anleggsmaskinførerfaget, 
1 i fjell- og bergverksfaget
Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 7

– Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS har en lang historikk 
med høyt inntak av lærlinger. Bedriften er svært bevisst 
sitt samfunnsvar, og strekker seg langt for å bidra til at 
lokal ungdom kommer ut i arbeidslivet. 
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Det sier opplæringskonsulent Frank Brendeløkken fra Opplæ-
ringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB). Han mener 
Brødrene Karlsen Anleggsdrift, som holder til en drøy time sør 
for Tromsø i Balsfjord kommune, virkelig skiller seg ut når det 
gjelder prioriteringen av lærlingearbeidet.

– Bedriften er enkel og grei å samarbeide med, og tar opplæring 
meget seriøst. Når jeg kontakter dem, legger de alt til side, tar seg 
god tid og prioriterer dette fullt og helt. Både daglig leder og faglig 

leder engasjerer seg i arbeidet med rekruttering og oppfølging 
av lærlinger. Faglig leder er dessuten medlem i prøvenemda for 
anleggsmaskinførerfaget. Bedriften låner i tillegg ut et område til 
gjennomføring av fagprøver, også for lærlinger i andre bedrifter. 
De tar lærlingearbeid på største alvor, slår han fast.

60-ÅRSJUBILEUM
Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS ble stiftet i 1960 av brødrene 

Alf, Harald og Jim Karlsen. I dag, 60 år senere, er det fortsatt 
etterkommere av brødrene som eier og driver selskapet.

Maskinentreprenørdelen har vokst sakte, men sikkert gjennom 
årene, fra fire ansatte ved oppstarten til ca. 25 i dag. I tillegg 
begynte bedriften med grus og pukkproduksjon tidlig på 90-tallet, 
og i dag står datterselskapet Bergneset Pukk og Grus, med sine 15 
ansatte, for ca. 40 prosent av den totale omsetningen. Bedriften tar 
på seg en rekke ulike oppdrag, hovedsakelig i Balsfjordregionen.

– Vi driver primært med vann- og avløpsjobber, grunnarbeider i 
forbindelse med boligfelt, veibygging og noe fjellsprengning. I det 
siste har vi også hatt et par spenstige rørleggingsjobber i svært bratt 
terreng i forbindelse med vannkraftutbygging, forteller Øyvind 
Karlsen. Han er både medeier, anleggsleder og faglig leder i bedrif-
ten, og sønn av Harald Karlsen, en av bedriftens grunnleggere. 

– Vi prøver å holde oss mest mulig i nærområdet. De aller 
fleste jobbene våre er innenfor en times kjøring herfra, primært 
i Balsfjord og nabokommunene, sier han.

VIL IKKE HA FORGUBBING
Per i dag har Brødrene Karlsen to lærlinger, men senest i våres 
hadde de hele fem lærlinger inne samtidig, et anselig antall sett 
i forhold til bedriftens størrelse. Ifølge Øyvind Karlsen er inntak 
av lærlinger helt essensielt for bedriften.

– Vi er nødt til å ta inn lærlinger, både for å rekruttere til bransjen 
og til vår egen bedrift. Spesielt er vi opptatt av å få inn lærlinger 
som er fra lokalområdet, eller i hvert fall har en tilhørighet til 
området. For da er det mye større sjanse for at de blir værende 
her over tid, sier han.

– Vi er avhengig av å ta inn unge mennesker, for vi vil jo ikke ha 
en forgubbing i bransjen. Når vi tar dem inn rett fra skolen, har de 
gjerne også med seg ting de kan tilføre bedriften. I tillegg kan vi 
forme dem litt fra bunnen av, sier daglig leder Ernst Vidar Hanssen.

– Det vi trenger nå er noen damer i bedriften. Det vil bidra til 
et enda bedre miljø, fortsetter han, vel vitende om at to lokale 
jenter har vært der på utplassering allerede og hun ene har ytret 
ønske om lærlingeplass til våren. 

– En annen fordel med å ta inn lærlinger, er at de ofte har mer 
kjennskap til data og er mer åpne enn enkelte voksne ansatte for 
å ta i bruk moderne utstyr som GPS og maskinstyring. Vi prøver 
jo å ha nytt og moderne utstyr i bedriften. Bare i år har vi kjøpt 
tre nye gravemaskiner, sier Øyvind Karlsen.

INTERESSE, HOLDNING OG INNSTILLING
– Hva er de viktigste egenskapene dere etter når dere tar inn lærlinger?

– Det aller viktigste er holdning og innstilling. Samt at de 
kommer på jobb i tide, er til stede og gjør en god innsats. Karak-
terer legger vi ikke noe særlig vekt på. Det man ikke kan fra før 
lærer man seg, bare man har interesse nok, sier daglig leder Ernst 
Vidar Hanssen.

Sted: Balsfjord

GODT HUMØR: Det er alltid en humoristisk og  
spøkefull tone hos Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS. 
Her representert ved lokal lærling i anleggsmaskin- 
førerfaget Johan Nilsen Salangli, anleggsleder  
Øyvind Karlsen og daglig leder Ernst Vidar Hanssen.

GODT MILJØ: Maskinfører Kevin Heika Karlsen (20) fikk nylig fagbrev, 
etter to års læretid i bedriften. Han skryter av det gode, unge  
arbeidsmiljøet i bedriften.
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– Lærlingene får forresten prøve seg i maskina nesten helt fra 
starten av læretida. Vi tror det er inspirerende for mange. Etter 
hvert får alle sin egen, faste maskin – noen får også splitter nye. 
På den måten får de mer eierskap til maskinene, og tar mer ansvar 
når det gjelder bruk og vedlikehold. 

ALLE ER «FADDERE»
– De fleste lærlingene er svært selvstendige, og de som ikke er det, 
«pusher» vi litt slik at de blir det. Vi gir dem ulike og kanskje litt 
utfordrende oppgaver, for å se hvordan de håndterer det. De får 
også jobbe en del alene, noe som gjerne gjør dem mer selvstendige. 
Noen må selvfølgelig følges litt tettere opp enn andre. Dem setter 
vi gjerne på prosjekter der det er mer støtte og hjelp tilgjengelig. 
Vi jobber jo med mennesker, og vi er alle forskjellige, sier Karlsen.

– Vi har ingen fast fadderordning, men i praksis er jeg hoved-
ansvarlig for alle som tar anleggsmaskinførerfaget, mens de på 
boreriggen blir fulgt opp av en annen. I tillegg er det sånn her i 
bedriften at alle tar ansvar og på en måte er faddere for lærlingene, 
fortsetter han.

– Det er et høyt faglig nivå hos Brødrene Karlsen, og det er 
mange gode instruktører og veiledere der, bekrefter Frank Bren-
deløkken i OKAB. 

– Bedriften engasjerer seg veldig i lærlingenes ve og vel. Faglig 
leder Øyvind Karlsen har inngående kunnskap om hver enkelt 
lærling og er virkelig "tett på". Lærlingene får mye tillit og ansvar, og 
de blir også satt litt på prøve, særlig mot slutten av læretida. Dette 
er nok med på å skape selvstendige, dyktige fagarbeidere, sier han.

KOLLEGAER OG KOMPISER
Maskinfører Kevin Heika Karlsen (20) tok fagbrev i mai i år, etter 
to års læretid i bedriften. Vi møter ham på et VA-prosjekt i Nord-
kjosbotn.

– Jeg fikk gode, spennende og varierte arbeidsoppgaver i lære-
tida, inkludert en del utfordringer. Jeg har fått masse hjelp av dem 
jeg har jobbet sammen med, og jeg har fått tett oppfølging av faglig 

leder Øyvind Karlsen. Han «pusher» på med dokumentering i 
lærlingeportalen. Går det en uke eller to uten at jeg har dokumen-
tert noe, så får jeg høre det, forteller Kevin Karlsen med et smil.

– Det aller beste er nok det gode, unge arbeidsmiljøet i bedriften. 
Det er en veldig fin gjeng på jobben, og jeg har fått mange gode 
kompiser her, sier han.

 
FULL KONTROLL
– Det er en god, humoristisk og spøkefull tone i bedriften. Jeg 
tror det er med å bidra til at lærlingene trives så godt her, sier 
OKABs Frank Brendeløkken.

– I denne bedriften kan jeg ikke huske at en eneste lærling har 
ringt meg og lurt på noe som helst. Det tar jeg som et tegn på at 
ting fungerer godt, for jeg er vant til at lærlingene ringer og sier ifra 
i bedrifter hvor det er ting som ikke fungerer. På halvårsmøtene 
her er lærlingene alltid godt i rute, så det er tydelig at de får det 
de skal ha av opplæring og oppfølging. Det viser seg også i det 
som loggføres. Bedriften er nemlig også dyktig til å få dem til å 
gjøre dokumentasjonsjobben, noe som ikke er like lett over alt. 
Hos Brødrene Karlsen Anleggsdrift er det er full kontroll – rett 
og slett, avslutter Brendeløkken. 

Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskin- 
entreprenørenes Forbund (MEF) å premiere 
foretak som i særlig grad har utmerket seg i 
sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller 
lærekandidater. MEF håper at prisen kan bidra til 
å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som 
gjøres av næringslivet, og at den vil inspirere og 
motivere bransjen som helhet. 

Kåringen av Årets lærebedrift 2020 finner sted 
tidlig i 2021. 

– Vi har hatt lærlinger her som nærmest har vært gjennom en 
dannelsesreise. De har måttet lære å komme seg på jobb og lære 
seg ikke å lyve. Det har til tider vært en litt fortvilende situasjon, 
men det har gått bra til slutt. Samtidig har vi selvsagt også lærlinger 
som er genuint interesserte og kjempepliktoppfyllende fra dag én. 
Noen er på en måte «naturtalenter», mens andre må det jobbes 
litt mer med for å komme i mål, sier Øyvind Karlsen.

– Som sagt er vi også opptatt av at lærlingene helst bør ha lokal 
tilhørighet. De bidrar til mer stabilitet i bedriften. Vi ønsker jo 
at de blir værende her når læretida er over. Eller at de kommer 
tilbake hvis de reiser ut for en periode. Vi har en stabil kjerne med 
folk som har jobba her mellom 15 og 20 år nå. Samtidig bør det 
også være litt gjennomtrekk i enhver bedrift, for det er på den 
måten man får inn nye impulser, sier Hanssen.

HJELPER ELEVER MED UTFORDRINGER 
Nordkjosbotn videregående skole ligger i Balsfjord kommune, 

like i nærheten av der Brødrene Karlsen Anleggsdrift holder til. 
Skolen tilbyr imidlertid ikke Vg2 Anleggsteknikk. Enkelte elever 
velger dermed heller andre linjer enn å flytte til Fauske eller Kirke-
nes for å ta anleggsteknikk der, ifølge daglig leder Hanssen. Bedrif-
ten tar derfor stadig inn elever fra helt andre linjer. De strekker 
seg også langt for å hjelpe dem som trenger litt ekstra oppfølging.

– Vi har tatt inn flere som droppa ut av skolen. For en tid tilbake 
hadde vi også et prosjekt sammen med Nordkjosbotn videregå-
ende, som gikk ut på å hjelpe elever med ulike utfordringer, som 

kanskje var i ferd med å droppe ut. Vi ble spurt om vi kunne ta 
dem inn på utplassering i tre måneder, noe vi sa ja til, sier Hanssen.

– Visjonen med prosjektet var at de skulle komme seg opp om 
morgenen, møte opp på jobb og være her hele dagen og gjøre noe 
meningsfullt. Det var syv stykker, og vi tok dem inn og ga dem 
ulike arbeidsoppgaver så de fikk kjenne litt på bransjen. Det gikk 
veldig bra med de fleste. Tre av dem endte med å jobbe videre her, 
og to av dem fikk fast jobb. Han ene har senere tatt både fagbrev 
som maskinfører og sprengningssertifikat. Han var hos oss i flere 
år, men jobber ikke her lenger nå, forteller Karlsen. 

TIDLIG I MASKIN
– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan 
følges de opp?

– Til å begynne med viser vi dem hvordan ting fungerer i 
bedriften, hvor ting er, vi gir dem arbeidsklær, gjør dem kjent 
med timelister, innføring i SmartDok, HMS-rutiner og alle slags 
praktiske ting, sier Øyvind Karlsen.

– De fleste lærlingene har vært her på utplassering først, så vi 
kjenner dem jo litt fra før – og de kjenner oss. Vi prøver å få dem 
inn i miljøet så raskt som mulig. Den største integreringen foregår 
ute på anleggene; det er der båndene blir knyttet. I tillegg har vi 
en felles samling hver morgen her på kontoret, hvor de fleste 
kommer rundt halv sju og vi drikker kaffe og prater sammen. Vi 
har en ganske flat profil i bedriften; det er liten forskjell mellom 
ledelse og lærlinger, forteller Hanssen. 

PÅ STELL: Hos Brødrene 
Karlsen Anleggsdrift er det er 

full kontroll – rett og slett, sier 
Frank Brendeløkken i OKAB.

PUKKVERK: Tidlig på 90-tallet 
begynte bedriften med grus- og 
pukkaktivitet. I dag står datter-
selskapet Bergneset Pukk og Grus 
for ca. 40 prosent av den totale 
omsetningen.
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Topp utstyr  
får jobben gjort!
Utleie av anleggsmaskiner fra 1-90 tonn

Hos oss kan du leie anleggsmaskiner, anleggsutstyr 
og varebiler av høy kvalitet. Vi tar oss av service, 
reparasjon og vedlikehold, slik at du alltid har det 
mest optimale utstyret. Vi leverer til hele Norge. 

Tlf. 400 02 194 / utleie@rental.one / Bjorlandsringen 99, 4367 Nærbø
HOVEDKONTOR:

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

post@scanvaegt.no • www.scanvaegt.no

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

DYNAMISK, 
HURTIG 

OG PRESIS 
VEIING

Boreriggen fra Liebherr er den første i verden av sitt slag. Etter en kort prøve-
periode i Tyskland, er den batteridrevne boreriggen nå i gang på NCC-prosjektet 
Mindemyren for Bybanen utbygging.
Av: Runar F. daler – rd@mef.no

Verdens første batte ridrevne 
borerigg tatt i bruk i Bergen

– Vi har brukt litt tid på å bli kjent med maskinen og gjort juste-
ringer for at den skal bli optimal for vårt behov. Vi regner derfor 
med at vi utover høsten vil være i full drift med den nye maskinen, 
sier prosjektleder Frank Hatletvedt i Hercules Fundamamentering 
i en pressemelding.

– HØYE AMBISJONER
Bybanen Utbygging har sammen med NCC og Hercules Funda-
mentering vært aktive med å elektrifisere maskinparken og bore-
maskinen, et tiltak som ble initiert tidlig i prosjektet.

– Det har tatt litt tid, men vi er veldig godt fornøyde med å være 
i gang. Vi har høye ambisjoner når det gjelder å ta i bruk bære-
kraftige løsninger. Dette er et eksempel på at vi klarer å omsette 
våre ambisjoner til handling, sier prosjektleder Ståle Liland i NCC.

NCC og Bybanen Utbygging har ambisjoner om å sertifisere 
prosjektet i henhold til CEEQUAL-sertifiseringsordningen for 
anleggsprosjekter. Elektrifisering av maskiner og utstyr er derfor 
et viktig tiltak.

– Vi har et svært godt samarbeid med Bybanen Utbygging og 
det er ikke tvil om at vi sammen har klart å bidra til gode tiltak 
som gjør at vi ligger i front innen elektrifisering av anleggspro-
sjekter, sier han.

96 PROSENT FOSSILFRI ANLEGGSPLASS
Foruten den nyankomne elektriske boreriggen har NCC allerede 
en elektrisk massesorteringsmaskin i drift. I tillegg benytter NCC 
kun elektriske biler i forbindelse med transport av mannskap 
mellom brakker og anleggsplass.

– Vi har fått mange erfaringer som vi tar med oss videre. Det 
er ikke tvil om at vi i prosjekter fremover vil kunne høste svært 
gode erfaringer fra det vi nå gjør, sier Ståle Liland.

Elektrifiseringen av anleggsmaskinparken er viktig for Bybanen 
Utbygging, og totalt leverer Bybanens entreprenører nå 96 prosent 
fossilfri anleggsplass.

– Vi er veldig stolte over det vi får til. Årlig sparer vi allerede 
utslippene fra 11 000 fossilbiler. At denne maskinen får norges- 

premiere i Bergen er ingen tilfeldighet. Det er stor konkurranse 
om å få være med å bygge Bybanen, og vi som byggherre jobber 
aktivt både i anskaffelsesfasen og i byggeprosessen med å finne 
entreprenører som strekker seg etter å bli bedre på miljø, sier 
prosjektdirektør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging. 

AKTUELT

FØRSTE BATTERIDREVNE BORERIGG I 
VERDEN: NCC og Hercules Fundamentering i 
arbeid på Bybanen-prosjektet Mindemyren i 

Bergen. (Foto: Marit Hommedal/NCC).

ELEKTRISK: Maskinoperatørene Jo Ingve Haarstad og Ole Henrik 
Grytbakk hos Hercules Fundamentering viser fram den elektriske 
boreriggen på Mindemyren. (Foto: Marit Hommedal/NCC).
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Fra skolestart i høst, ble Vg2 Anleggs-
gartner en del av studietilbudet ved Stend 
videregående skole i Bergen. Studietil-
budet ble flyttet fra Voss videregående 
skole, der det var utfordrende å få nok 
søkere til linjen.

I forbindelse med at anleggsgartner-
utdanningen ble flyttet til Stend, ble det 
også bestemt at det skulle bygges en egen 
anleggsgartnerhall på skolen. Hallen skal 
være med å sikre skolen oppdaterte og 
hensiktsmessige undervisningslokaler, ikke 
minst på vinterstid. Fredag 2. oktober ble 
altså den nye hallen offisielt åpnet, med 
både elever, lærere og representanter fra 
bransjen til stede.

LANG PROSESS
– For oss er dette langt mer enn en hall. Det 
er på mange måter det synlige beviset på at 
den innsatsen som er lagt ned gjennom så 

mange år endelig har båret frukter, uttaler 
rektor Magnus Vaktskjold ved Stend vgs.

– Bransjen tok kontakt med skolen alle-
rede på begynnelsen av 2000-tallet, fordi 
man ønsket å få lokalisert anleggsgartner-
utdanning i Bergen, noe vi naturligvis var 
positive til. Siden den gang har bransjen, 
sammen med opplæringskontoret, gjort 
en kjempejobb. Motivasjon har hele tiden 
vært rekruttering til faget og det å kunne 
tilby best mulig opplæring.

– Det har vært oppturer og nedturer 
underveis, men nå er vi endelig her. Det 
ble dermed en dobbelt feiring i dag; både 
fordi studietilbudet har blitt flyttet hit 
til Stend, og fordi hallen har blitt bygd. 
Eiendomsavdelingen har fått opp bygget 
i rekordfart, og både skolen, de ansatte og 
de 25 elevene på Vg1 og Vg2 gleder oss alle 
til å ta hallen i bruk, sier en fornøyd rektor 
til Anleggsmaskinen. 

Når HMS-systemet er lett 
tilgjengelig i mobilen vil 
det viktige HMS-arbei-
det bli enklere og bedre 
– Vi mener at det ikke skal være nød-
vendig med flere systemer eller flere 
apper for å kunne utføre HMS-arbei-
det. Med SmartDok får du alt i en og 
samme app, sier salgssjef, Per Tore 
Hansen i SmartDok.

Det er med andre ord slutt på store og 
tunge, nedstøvede HMS-håndbøker.

Med SmartDoks HMS Pro får du nett-
opp HMS-håndbok, sikker jobb ana-
lyse, rapport om uønskede hendelser, 
avviksregistrering, samt skjema og 
sjekklister – i ett system.

Salgssjef i SmartDok, Per Tore Hansen 
gleder seg sammen med mange i byg-
ge- og anleggsbransjen, som nå kan 
har et komplett HMS-system tilgjenge-
lig via mobil.

Det viktigste er brukervenn-
lighet og tilgjengelighet
 
Systemet bærer du med deg hele ti-

den. I 2020 er telefonen sjelden len-
ger enn en armlengde unna sin eier.

HMS-systemet i SmartDok er der-
med hele tiden tilgjengelig. Enten 
det er på PC-en på kontoret, eller 
ikke minst ute på bygge- og anleggs-

plassen, oppe på fjellet og andre 
plasser ute i felten, via mobil eller 
nettbrett.

– Vi ønsker å sette standarden for 
hvordan et HMS-system skal funge-
re, sier Hansen.

Nå kan du få HMS-systemet i din mobil

ANNONSE

Et komplett HMS-system  
i én app – ett system!

Å rapportere uønskede hendelser med app har gjort arbeidet med HMS enklere, 
og ikke minst sikret arbeidsplassene bedre.

Kontakt SmartDok for mer informasjon om HMS-systemet

1. HMS-håndbok
Endelig er det slutt på tiden med 
nedstøvede HMS-håndbøker. Nå 
får du den nemlig på mobil!

2. Rapport om Uønskede  
Hendelser (RUH)
Alltid tilgjengelig når uhellet først 
er ute. Rapporter hendelsen når 
den skjer, der den skjer. RUH-skje-
maene alltid tilgjengelig i din mo-
bil!

3. Sikker Jobb Analyse (SJA)
Med SJA i appen blir arbeidet 
med å sikre arbeidsplassen enkle-
re enn noen gang!

4. Kvalitetsavvik
Hvor ofte opplever du ikke at noe 
avviker i leveranse eller utførelse?
Å kunne registrere avvik via mobi-
len gjør avvikshåndtering i bedrif-
ten mye enklere. 

5. Malbibliotek og superenkel 
skjemabygger
Ingen grunn til å finne opp hjulet 
på nytt. Ferdige maler klar til bruk 
fra dag en!

Du kan også tilpasse eller lage nye 
skjema/sjekklister i vår skjemabyg-
ger. Fylles ut på PC, mobil eller 
nettbrett.

Hva inneholder SmartDok HMS Pro?

Fredag 2. oktober ble den nye anleggsgartnerhallen på 
Stend videregående skole i Bergen offisielt åpnet.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Ny anleggs- 
gartnerhall  
på Stend vgs.

AKTUELT

ÅPNING: Den nye anleggsgartnerhallen på Stend videregående skole i Bergen 
ble offisielt åpnet 2. oktober. (Foto: Stian Eikevik, OKAB).

IDYLL: Stend videregående  
skole ligger i bydel Fana i Bergen.  

(Bildet er hentet fra skolens nettsider).

FORNØYD: Magnus Vaktskjold, rektor ved 
Stend videregående skole, var svært fornøyd 
med åpningen. (Foto: Stian Eikevik, OKAB).

TALTE: Emil Gadolin, medlem av Fylkesutval-
get i Vestland fylkeskommune, og tidligere 
leder for opplæringsutvalget, holdt tale under 
åpningen. (Foto: Stian Eikevik, OKAB).
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VINTERDRIFT

Narve Fredheim (85) har kjørt brøytebil i 67 år.  
Pluss noen år før han fikk sertifikat. Uten én eneste 
klage fra veivesenet. Nå er det slutt for både ham  
og lillebror Knut (bare 77 år).
Tekst: Harald Vingelsgaard – anleggsmaskinen@mef.no

Forlater 
brøytebilen 
etter 67 år

VINTERDRIFT

Sted: Drevsjø

ENGERDAL: – Det å være på veien, det 
har vært livet. En livsstil. Det er med både 
vemod og lettelse at jeg gir meg, sier Narve 
Fredheim. 

Lillebror Knut sier seg enig.
Vi møter dem på bakrommet på bensin-

stasjonen på Drevsjø i Engerdal. Der har 
de erfarne brødrene kontor, verksted og 
garasje. 

"Kjører dere ennå?" Det er et spørsmål 
de to stadig får fra folk i området. 

– Ja, de har hentet oss på gamlehjemme, 
ler de to i kor. 

Brødrene driver Fredheim Transport 

sammen, på Drevsjø nordøst i Hedmark. 
Deres far startet bedriften i 1935. Det er 
85 år siden. De to og deres far har kjørt 
samme rode i alle disse årene. 

– Vi har ikke fått en eneste klage fra 
Statens vegvesen på jobben vi har gjort, 
sier Narve og Knut Fredheim.

KJEFTEN OG BANKEN
Da Narve tok over bedriften fikk han 
følgende råd med på veien fra sin far.

– Det er to ting du skal passe deg for. 
Det ene er kjeften, og det andre er banken, 
forteller Narve. 

ERFARING: Narve (85) (i gul jakke) og Knut (76) 
Fredheim kunne vært pensjonister for mange 
år siden, men de er begge to glade i å arbeid. 
Her står de foran brøytebilen på Drevsjø. 
(Alle foto: Harald Vingelsgaard)
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VINTERDRIFTVINTERDRIFT

INNLANDET: Narve Fredheim (85) kjører brøytebil på fylkesveien i nærheten av Drevsjø sentrum nordøst i Hedmark. 

Med kjeften mente han at sønnen ikke 
skulle love mer enn han kunne holde. Med 
banken mente han at om det dukker opp 
vanskeligheter, kontakt banken straks.

– Firmaet har gått bra i alle år. Vi har 
aldri hatt økonomiske problemer, sier han. 

Årene sliter på kroppen. 
Knut har operert inn en kunstig hofte, 

og skal muligens skifte et kne. Narve har 
operert hjertet flere ganger. Siden 2008 har 
han vært i veldig god form.

UTROLIG
Narve forteller en utrolig historie fra da 
han skulle ta sertifikat for å kjøre lastebil. 
Dette var i 1953. En tid med smale, svin-
gete og dårlige veier. Da var det rasjonering 
på personbiler på Drevsjø. Som en annen 
verden, sammenlignet med i dag. 

Lastebilen til hans far var en to-akslet 
Ford. Forden var så liten at den i dag kan 
løftes opp på lasteplanet til en vanlig laste-
bil med pallegaffel på en liten hjullaster.

– Jeg gikk på skole på Hamar og syklet 
seks mil nordover til Rena for å ta teorien 
til førerprøven. Biltilsynets mann spurte 
meg: Du som skal kjøre lastebil, hva skal 
du gjøre med gods som stikker ut bak 
lasteplanet? 

– Ja? Hva svarte du? 
– Jeg svarte: "Da skal jeg henge opp en 

hvit fille". 
– Ja...?
– Biltilsynets mann sa: "Det er helt riktig! 

Våre målinger er i henhold til krav i Forskrift om begrensning av 
forurensning (forurensningsforskriften Kapittel 30).

STØVNEDFALL OG 
STØY FRA PUKKVERK

VÅRE KONSULENTER:
 ■ har lang erfaring 
 ■ kan engasjeres på timebasis
 ■ reiser landet rundt på målinger

VEITEKNISK INSTITUTT
Alt innen teknologi og infrastruktur

Fjordveien 3, 1363 Høvik  |  Tlf: 67 10 10 90  |  E-post: post@veiteknisk.no

VEITEKNISK.no

VEITEKNISK INSTITUTT TILBYR MÅLING AV
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Dette kan du, det skjønner jeg." Dermed 
var teorien bestått, sier Narve.

Den praktiske førerprøven avla han med 
lastebilen til sin far, en bil han hadde kjørt 
siden han var 12 år…

– Jeg begynte å kjøre sammen med min 
far da jeg var 12 år. Jeg kjørte grus alene 
fra jeg var 15 år. Da jeg møtte lensmannen 

på veien mens jeg kjørte, hilste jeg bare på 
ham og fortsatte videre, ler Narve.

UVÆR
Opp gjennom årene har de opplevd mye 
uvær. 

– En dag i 1972 på Femundslandet blåste 
det snøstorm tvers over veien med flere 

meter høye brøytekanter. Det var så ille at 
jeg ikke greide å ta meg fram med bilen. Jeg 
turte ikke gå ut. Jeg la meg i bilen. Far fikk 
mistanke om at noe var galt og kom med 
shovelen, måket unna og dro brøytebilen 
fram igjen, minnes Knut.

Brødrene trappet ned i fjor, fra to 
roder til én. Forrige sesong kjørte de for 

DATA: Narve Fredheim skriver inn på 
data, både før og etter brøyteturen, pluss 
diverse avvik. Dette danner grunnlaget for 
betalingen. Da han begynte for 67 år siden 
gikk det mer i kladdeblokk og blyant.

«Det er to ting du skal passe deg for. Kjeften og banken.»
Narve Fredheim fikk forretningstips av faren. 
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Nortransport på FV 26 mellom Engerdals-
setra og Isterfossen og på FV 218 mellom 
Drevsjø og riksgrensen ved Lillebo. Dette er 
til sammen om lag 37 kilometer. Nortrans-
port hadde kontrakt med Statens vegvesen.

– Sist var forferdelig, til godt utpå 
våren 2020. Vekslende vær med snø, regn, 
varmegrader og kuldegrader. Ofte rundt 
null grader, og med mye tungtrafikk på 
veiene.  Når snøen endelig ble hardpak-
ket på veien, kom det mildvær med regn 

og deretter kuldegrader. Det ble stålis. Lag 
på lag, sukker Fredheim. 

Den isen er vanskelig å fjerne, også med 
underskjær på brøytebilen. Den erfarne 
vinterdrifteren etterlyser mer bruk av høvel. 

– Skal man oppnå nullvisjon, må det 
større høvelkapasitet til. Snøplogen tar ikke 
kram snø som er nedkjørt av tungtrafikk. 
Det er høvling som gir gode vinterveier, 
mener Narve Fredheim.

Selv har de "bare" lastebil i Fredheim 

Transport, ikke brøytebil. 
– Én tur med en veihøvel fjerner mange 

ganger så mye stålis som underskjæret til 
en brøytebil, fastslår de.

Nå har to glade karene sluttet med fast 
brøyting. Men de blir garantert å se bak 
et ratt også kommende vinter – og gjerne 
vintre. 

– Vi er glade i å arbeide. Vi skal ta på oss 
reservekjøring som vikarer og avløsere, sier 
Narve og Knut Fredheim. 

VINTER: Narve Fredheim foran brøytebilen 
på en fylkesvei han brøyter.
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Charlotte Mauseth skulle flytte hjem for å jobbe i butikk. I stedet fant hun 
drømmejobben i farens firma. Nå stortrives hun som maskinfører og Smartdok- 
sjef i Larsen Maskin & Transport AS. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Sted: Hammerfest

med alle sine tidligere forestillinger trivdes 
hun superbra. Læringskurven var bratt. 
I november i fjor begynte hun på opplæ-
ringen til maskinførerbevis. I januar i år 
var hun på jobb i maskin, med høvling og 
snøflytting. 

– Hun var så utrolig målbevisst på at 
dette skulle hun klare. Hun måtte i tillegg 
ta tilhengersertifikatet. Henger hadde hun 
hadde aldri kjørt med før. De ble mange 
sene kvelder på hytta med øvelseskjøring til 
rygging og parkering med henger, forteller 
Larsen.

Nå kjører hun både hjullaster og grave-
maskin. Planen er at hun skal kjøre dumper 
i et prosjekt i Kvalsund som kommer. 

– Hvordan har du blitt mottatt av gutta? 

GUTTA VIL DELE
– Kjempefint! De synes at det er tøft at jeg 
gjør det. Jeg merker også at de ønsker å dele 
av sin kunnskap om hvordan en for eksem-
pel graver og brøyter. Noen tenkte kanskje 
at det var "pappa si prinsesse" som skulle 
prøve noe nytt nå, og det var litt spøking 
med det. Men jeg tar meg ikke nær av sånt. 
Det er mye spøking og mye bra humor i 
anleggsbransjen. Jeg tåler det, sier hun.

ADMINISTRATIVE OPPGAVER
I tillegg til å være maskinfører er Charlotte 
selskapets "SmartDok-sjef". At hun tok det 
ansvaret passer pappa og sjef Svend Ingvar 
godt.

– Charlotte er flink med "den der EDB’en". 
Jeg er veldig glad at hun kastet seg over den 
oppgaven, sier en flirfull Svend Ingvar.

Selv bruker han mye tid på et av selska-
pets store prosjekter om dagen, VA Sæter-
gamdalen. Et prosjekt som skal sørge for 
nytt vann og avløp, fiber og veilys til den 
bratteste delen av Hammerfest by. Det 
pågår helt til høsten 2021.

– Trafikk og avvikling er nok det mest 
utfordrende med å utføre en slik jobb i en 
bydel liggende i en fjellside. Du har bratte 
bakker og det er glatt om vinteren, sier 
Svend Ingvar.

Men selskapet er godt vant med 
geografien og klimaet i byen, og har oppar-
beidet seg god kunnskap om hvordan drive 
anleggsarbeid i trange gater i all slags vær.

– Folk er positive. De forstår at vannet 
av og til må stenges på grunn av gravingen. 
De er glade for at de får nytt vannanlegg. 

ARVING: Far og datter, i samme anleggsfirma. Pappa Svend Ingvar Hoel Larsen er uhyre stolt over at datteren 
Charlotte Mauseth har funnet lykken i næringen.

ENKLERE: Pål Martin 
Brattfjord er "krafsefører" 

i grøfta. Bak spakene i 
gravemaskinen sitter 

Magnus Dalheim.

FOLKFOLK

Kontakt Keddell & Bommen AS  
Tlf.: 22 06 15 30 / E-post: olje@keddell.no

NEW HOLLAND

SMØREOLJER

CASE

SMØREOLJER

FLYTENDE ORIGINALDELER

Fant drømme- 
jobben som  
maskinfører

Charlotte Mauseth skulle bli både syke-
pleier og butikkmedarbeider. Så oppdaget 
hun at verdens beste jobb hadde vært rett 
foran henne hele tiden.

Med en pappa som drev anleggsfirmaet 
Larsen Maskin & Transport i Hammer-
fest har Charlotte Mauseth vokst opp med 
anleggsmaskiner rundt seg hver dag. Men 
en ting var sikkert; hun skulle ikke jobbe 
innenfor bygg og anlegg.

– Når jeg var liten sa jeg alltid at jeg aldri 
skulle jobbe i anleggsbransjen. Jeg ønsket 
ikke en jobb der en måtte være ute. Å jobbe 
med maskiner var helt utenkelig. 

Det forteller Charlotte i en "kundeca-
seartikkel" publisert av Smartdok. Turen 
gikk etterhvert til Tromsø. Der studerte 
hun for å bli sykepleier, og jobbet i butikk.

– Etter en stund fikk jeg hjemlengsel 
og flyttet hjem til Hammerfest. Jeg spurte 

pappa om han hadde noe jobb til meg i 
selskapet, mens jeg ventet på å finne en 
butikkjobb i byen.

Han gikk med på det, og lot Charlotte 
prøve seg bak spakene. 

BLE HEKTET MED EN GANG
Det tok ikke lang tid før Charlotte oppdaget 
at dette var noe helt annet enn hva hun 
tidligere hadde forestilt seg. Stikk i strid 
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Dagens anlegg har vært her siden 50-tallet. 
Kjappere internett får de også, sier han. 

OPP- OG NEDTURER
Svend Ingvar har kjørt maskin siden han var 
guttunge, og blir aldri lei av å se at maski-
nene hans bygger ny og bedre infrastruktur 
i byens gater. Men veien til en sunn og fore-
trukket entreprenørbedrift har som mange 
andre inneholdt både oppturer og nedturer.

Det hele startet i 1992. Da var Svend 
Ingvar arbeidsledig, og spurte kommunen 
om de kunne trenge hans tjenester. 

"Vi har ingen jobb til deg nå. Men få tak 
i en hjullaster, så kan du begynne å brøyte. 
Det kan vi trenge!", sa de. Det gikk ikke lang 
tid før den første maskinen rullet i byens 
gater. Det var en gammel Fiat Allis. Firmaet 
som senere skulle bli Larsen Maskin & 
Transport AS så dagens lys som et enkelt-
mannsforetak sent i 1992.

– På den tiden hadde jeg ingen store 
planer om å ha et stort firma. Jeg så for 
meg kabelgrøfting og én eller to maskiner. 
Men det har jo ballet på seg senere, ler han. 

Glis og latter sitter løst hos Hammer-
fest-gutten, entreprenøren og MEF-mannen 
Svend Ingvar Larsen. 

TOPP OG BUNN
Veien frem til 2020 har inneholdt noen skik-
kelige oppturer og nedturer. Toppen var 
2009-2012, med hele 50 ansatte. Det husker 
Larsen som en tid som krevde enormt med 
administrasjon. Så kom nedturen.

– Deretter gikk vi på en økonomisk 
smell i forbindelse med sentrumsprosjek-
tet i Hammerfest. Det var et flott prosjekt, 
men vi fikk dårlig økonomi ut av det. Vi 
tok da ned bedriften til rundt 10 ansatte, 
forteller han. 

I dag har Svend Ingvar bygget selskapet 
opp igjen, med nå rundt 20 ansatte. Han 
driver en sunn bedrift med mange dyktige 
medarbeidere. Familien er med. Kona Siv 
jobber administrativt med lønn, oppdrag 
og sånt i selskapet. Nå har altså også datter 
Charlotte kommet inn. 

2020 kom med en ny utfordring. Med 
god vind i seilene og mange nye oppdrag 
på døren stod 2020 klar og ventet. Så kom 
Korona, og hadde med seg aktivitetskutt 
og stor usikkerhet. 

USIKKERHET
Når det butter kan man velge å legge seg 
ned, eller man kan rette opp ryggen og 
bestemme seg for å komme ut av det på 
beina. Helst enda sterkere enn før. Larsen 
valgte det siste. 

– Det ble mye usikkerhet. Alle fikk 
da hjemmekontor med den gang Norge 
stengte ned. Vi startet med én gang med 
direktemønstring i bilene med antibac og 
gummihansker. Bilene hadde faste sjåfører. 
Kun to sjåfører fikk kjøre samme maskin. 
Vi passet godt på at avstand og sørget for at 
vi ikke var samlet mye folk på samme sted. 
Arbeiderne våre tok det veldig bra, og har 
vært utrolig flinke. De forstår at dersom 
noen blir smittet og ikke følger reglene, så 
må vi i verste fall stenge ned hele bedrif-
ten for en periode og stoppe prosjektene. 
Du kan jo sjøl tenke deg å stenge ned en 
anleggsbedrift i sesongen. Det svir på 
pungen, sier han. 

Heldigvis slapp han det. Mens noen 
selskaper permitterte måtte Larsen Maskin 
& Transport både ansette og leie inn folk. 
Det har gått bra. Nå i høst ser Larsen at 
året ser bra ut. Jobb er det bra med, og 
støtte har fra det offentlige har det ikke 
vært behov for. 

SMITTE OG LISTER
I starten var det svært mye usikkerhet på 
hvordan viruset smittet. Det var mye uklar-
heter hvordan man skulle håndtere en del 
av de daglige rutinene uten å sette folk i 
fare. På den tiden hadde selskapet ikke et 
digitalt dokumentasjonssystem. Lister ble 
ført på papir. Det var smått tungvint fra 
før, men ble brått et kjempeproblem for 
smittevernet. 

– Arbeiderne leverte sine timelister og 
andre skjema inn til administrasjonen for 
behandling. Det ble naturligvis vurdert 
som en stor smitterisiko. Den umiddel-
bare løsningen ble at alle skrev timelistene 
på vanlige måter, for så å ta bilde av dem 
før de ble sendt inn. Vi måtte bare finne på 
noe, vi hadde jo ikke et system som kunne 
håndtere en slik situasjon. Hadde vi hatt 
SmartDok da, så hadde vi ikke kommet i 
den skvisen. Da kunne vi sendt inn time-
lister via mobilen, og vi kunne tatt i bruk 
RUH- smittevernskjemaet i appen for å 
sørge for at ingen regler blir brutt, erkjenner 
Svend Ingvar.

Larsen hadde vurdert et digitalt system 
tidligere, men fant ikke selskapet moden 
for det. Samtidig ønsket han at både 
anleggsarbeiderne og administrasjonen 
skulle bruke mindre tid på å administrere 
timer og sjekklister. Han bestemte seg da 
han besøkte Arctic Entrepreneur i januar 
og snakket med folk i SmartDok. Tiden 
var moden. 

Så kom "koronaen", og utløste litt raskere 
innføring og igangkjøring av systemet enn 
planlagt. 

30 ÅR MED PAPIRLISTER
Å komme i gang med å registrere digitalt, 
kan på forhånd føles overveldende for et 
selskap som snart i 30 år har ført sine lister 
på papir. Larsen Maskin & Transport kom 
kjapt i gang. Charlotte gjorde opplærin-
gen av de ansatte med hjelp av videoer fra 
SmartDok, og lagde noen egne videoer 
spesielt for firmaet selv. 

Charlotte er ekspert og administrator i 
SmartDok og sørger for at alle nye ansatte 
i bedriften får god opplæring i verktøyet. 
En ny hverdag med hele systemet i en app 
så ut til å være motiverende for de ansatte.

– Tidligere var det så tungvint at det 
var kun pappa som dro rundt og fylte ut 
RUH. Nå med SmartDok kan alle gjøre det. 
Lærlingen som ser appen for første gang, 
sender inn RUH samme dag. De som før var 
trege med å levere inn timelistene og slet 
med det, er i dag kanskje de aller ivrigste. 
Det er superenkelt, sier Charlotte. 

SYNLIG: Lastebilene til Larsen Maskin & Trans-
port er blitt et vanlig syn i bakkene i Sæter-
gamdalen i Hammerfest.

PROSJEKT: VA Sætergamdalen skal sørge for 
nytt vann og avløp, fiber og veilys til den 
bratteste delen av Hammerfest by. Det pågår 
helt til høsten 2021

SYSTEM: Charlotte Mauseth er ikke bare maskinfører. Hun er også administrator og den  
som styrer SmartDok’en i bedriften.

LOVENE: Nå i høst ser Larsen at året ser bra ut. Jobb er det bra med, og noen støtte har fra det 
offentlige har det ikke vært behov for.

Merking av masser på plass? 
 Sikteprøver, Los Angeles, Micro Deval,       

Mølle test, Flisighetsindeks m.m  

 Vi er behjelpelig med CE merking av 
masser, innledende typeprøving og 
løpende kontroll samt kontroll på an-
legg. 

 Vi tilby også test utstyr 

Gneisveien 1, 1816 Skiptvet 
Tlf. 959 84 437, post@ksr-maskin.no 

www.ksr-maskin.no 

 McQuaid hammerbommene for krevende 
norske forhold 

 Redusere nedetid og øke sikkerheten 

 Kan også sertifiseres som kran (skifte knu-
seplater) 

         I samarbeid med Fredheim Maskin AS 

 Targo 3000 saktegående avfallskvern 

 Drivstoffbesparende direkte drift 

 Reversmodus for å rense kvernakselen 

 Markedets beste servicetilgang  

 Ekstra kraftig Biopower utgave til biomasse 

 Diesel eller elektrisk drift 
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T: 22 65 79 40 • post@multimaskin.as • www.multimaskin.as 

Effektive feiemaskiner

MATHIEU MC110
Liten svingradius og lav høyde gjør den velegnet for bruk 
under trange forhold. Hastighet 25 km/t, nyttelast 500 kg og  
700 l avfallsbeholder gir optimal ytelse. 

Ravo 5 iSeries
Hver detalj i RAVO 5 iSeries er utviklet med et mål for 
øyet: en ren gate i ett sveip, uansett årstid eller forhold.
RAVO 5 iSeries har SAIGA partikkelsystem, et patentert 
filtersystem som ikke bare gir rene gater, men fjerner også 
svevestøvet. Med volum opp til 4,3 m3 og 5500 kg laste- 
kapasitet rengjøres store arealer mellom hver tømming.  
Ekstrem manøvrerbarhet og liten svingradius sikrer god  
tilgjengelighet og adkomst.

AZURA MC210
Superkompakt og miljøvennlig kvalitetsmaskin, ideell for 
rengjøring av veier, sykkel- og gangveier, fortau, parke-
ringshus og torg. Maks hastighet opp til 25/50 km/t.

Leverer slitestål til nesten alle typer maskiner

Profilstål

Sidebeskytter

Kompakte
tannholdere

Skjærestål

Påsveisede vinkler

Cat J-system

Påboltstål

Segmenter mellom tennene

Skjær og end bits dozere

Strips

Topp-plater Hardmetall- 
brikker

Kamp- 
profilstål

Volvo-
segmenter

Ripper- 
tenner

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

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

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

www.slitestalkompaniet.no

 NORSKJÆR 
OG JOMA 6000®

Nordic Roads AS, Stålverksvegen 85, 4100 Jørpeland
51 74 20 50   www.nordicroads.as

A
D
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O

M
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NORSKJÆR – et komplett produktutvalg for vedlikehold av vinterveier.
Spesielt tilpasset tøffe nordiske forhold.

Joma 6000® – markedets kanskje aller beste veiskjær.
Renere veier, Mindre vibrasjon og støy, lengre levetid og mindre slitasje på veimerking.

Nordic Roads AS har tradisjon for kvalitet, 
leveringspålitelighet og service gjennom et 

halvt århundre. Valg av riktig verktøy gir det 
beste resultatet på nordiske vinterveier!

Steel solutions  
for tough conditions.
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Omfattende 
rivejobb i 
Kristiansand
Det er ikke bare-bare å rive en 618 meter lang 
hengebro i en av Norges største byer. Det krever 
mye planlegging, og mange hensyn må tas.
Tekst og foto: Runar F. daler – rd@mef.no

I 64 år har den stått der, som et landemerke like utenfor Kristian- 
sand sentrum. Den gamle Varoddbrua var faktisk Nord- 
Europas lengste hengebro da kronprins Olav offisielt åpnet 
den i 1956. Nå er en epoke over i Sørlandshovedstaden. En 
ny bru har erstattet den gamle hengebrua, og i juni i år kjørte 
den aller siste bilen over den ikoniske brua. Den velkjente 
dunkingen bilistene irriterte seg over når de kjørte over de 
gamle bruskjøtene, er dermed en saga blott. Når Anleggs-
maskinen er på besøk i september, er rivingen godt i gang.

MOTSATT REKKEFØLGE
Hovedprinsippet for rivearbeidene er at brua skal rives i motsatt 
rekkefølge av hvordan den ble bygget. Først ble lyktestolper, 
fuger, rekkverk og skilt fjernet, før asfalten ble frest av og kjørt 

bort. Deretter ble selve betongdekket fjernet seksjonsvis, før 
stålfagverket, som betongdekket har ligget på, fires ned på en 
lekter i fjorden under, i 10 meter lange seksjoner. Og det er det 
som pågår når Anleggsmaskinen er på besøk.

Senere skal de lange kablene som holdt veien oppe, kappes 
i hver ende og trekkes ved hjelp av en vinsj på hver side. Så 
kappes de høye brutårnene i flere deler med wiresag og løftes 
ned ved hjelp av et stort kranskip. Til slutt fjernes landkar og 
kabelforankringer på land med maskiner. Innen jul skal alle 
rivearbeidene være ferdige.

SOM ET PUSLESPILL
– Dette er et spesielt prosjekt med mange utfordringer, og 
mye tid har gått med til planlegging og forberedelser. Det er 

HØYT: Det nytter ikke  
å ha høydeskrekk når 

man skal rive den gamle 
Varoddbrua i Kristiansand. 

Det var ikke fritt for 
 at det kilte litt i magen 

til fotografen da disse 
bildene ble tatt.
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jo som et puslespill som henger sammen, og det er viktig å rive 
ting i riktig rekkefølge, slik at vi har kontroll på bevegelsene i brua, 
forteller Svein Romdal, anleggsleder hos Norsk Saneringsservice 
(NSS), som utfører rivejobben for Statens vegvesen som unde-
rentreprenør for PNC. NSS er for øvrig et heleid datterselskap 
av NRC Group.

– Fjerningen av de 16 tonn tunge kablene er krevende. Det 
samme er rivingen av de to tårnene, på henholdsvis 71 og 56 
meter, sier han.

– Dette er et prosjekt med mange ulike faser, og hver fase har 
sine utfordringer. Hovedutfordringen er vel kanskje at det meste 
foregår ute på en bru, 30-35 meter over fjorden, og tilkomsten er 
dermed ikke så enkel, sier prosjektleder i NSS, Anders Nordbø.

– Det er også essensielt å følge med på bruas bevegelser til 
enhver tid. Til det benytter vi en landmåler, med kikkert på hver 
side av brua og prismer montert både i tårnene og på kablene. 
Hittil har alle bevegelsene vært akkurat som beregnet utfra det 
vi prosjekterte sammen med Sweco.

SMART LØSNING
– Fjerningen av betongdekket var jo også litt spesielt, fortsetter 
Anders Nordbø.

– Først ble veiskuldrene på brua sagd av, og et «rullesett» ble 
montert på stålfagverket. Deretter monterte vi en «skid» – en slags 
slede på hjul – med to hydrauliske jekker på. Slik fikk vi løfta opp 

betongdekket i 10 meter lange og 33 tonn tunge seksjoner. Disse 
ble så dratt inn til nærmeste landside ved hjelp av vinsjer i hver 
ende av brua. Der ble de delt opp og kjørt bort med en 30-tonns 

    002 80 499 :.flT

Kvalitet - Kompetanse - KapasitetCONTAINER
GRUPPEN www.containergruppen.no

    002 80 499 :.flT

Kvalitet - Kompetanse - KapasitetCONTAINER
GRUPPEN www.containergruppen.no

Containere, komprimatorer, transport og 
masse-flak for  Avfall og Anleggsbransjen 

hjullaster, hvor de ble knust og sendt til deponi som lett forurensa 
masser, forteller prosjektlederen.

– Grunnen til at vi benyttet denne løsningen, var fordi vi måtte 
ta ut vekt fra brua i en spesiell rekkefølge, samtidig som beliggen-
heten på en bro høyt over vannet gjorde tilgang med ordinære 
kraner eller lastebiler umulig. Akkurat denne løsningen har aldri 
vært benyttet før, så vidt oss bekjent. Vi har selv kommet på ideen, 
sammen med Vinje Industri, og vi har konstruert, montert og 
utført det hele selv. Alt har fungert nøyaktig etter planen. 

BRUA HEVET SEG 5 METER
Når Anleggsmaskinen er innom, en klar og fin septemberdag, er 
akkurat en 10 meter lang seksjon av stålfagverket senket ned på 
en lekter som venter i fjorden under brua. Derfra blir den kjørt 
til et midlertidig mottak like i nærheten, hvor den blir dratt i 
land ved hjelp av en gravemaskin av typen Cat 352F. Deretter blir 
den klippet opp i mindre biter ved hjelp av den samme graveren 
påmontert en kraftig saks, og sendt videre til metallgjenvinning.

– Hvert slikt fagverkselement veier ca. 10 tonn. Etter hvert 
som vi har fjernet stadig flere av disse elementene fra brua, har 
hovedspennet reist seg mer enn fem meter på midten, sier Romdal 
og peker bort på spennet, som ikke lenger er vannrett, men peker 
oppover fra hver side mot hullet i midten, der det bare er kablene 
som henger igjen.

– Det blir forresten kun mikroskopiske mengder restavfall på 

KRAFTIG SAKS: Stålfagverket klippes opp i mindre biter før det sendes videre til metallgjenvinning.

HAL I OG DRA: Stålfagverk-
seksjonene, som veier  

ca. 10 tonn, dras i land fra 
lekteren ved hjelp av en 

Cat 352F. I bakgrunnen ser 
vi den gamle Varoddbrua.

DEMOLITION MEN: Anleggsleder Svein Romdal (t.v.) og prosjektleder 
Anders Nordbø i Norsk Saneringsservice har full kontroll på rivejobben.

HVEM ER DET SOM SPISER OPP 
MIN BRU?: Det gamle landkaret 
rives ved hjelp av en Cat 340F.
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DEN GAMLE VARODDBRUA:

• Brua er 618 meter lang
• Åpnet 20. oktober 1956. Daværende kronprins Olav  
 sto for «snorklippingen»
• Den var Norges lengste hengebro fram til 1972
• Brua kostet i sin tid 7,5 millioner kroner å bygge
• Den har åtte spenn, hvorav det lengste er 337 meter
• Seilingshøyden er på 32 meter.
• Brua går over Topdalsfjorden, og erstattet ferge- 
 forbindelsen som var der tidligere.
• Hengebrua hadde toveistrafikk fram til den nye  
 betongbroa sto ferdig i 1994. Da ble vestgående trafikk  
 lagt over til den nye brua, mens to felt i østgående  
 retning har gått over hengebrua fram til juni 2020
• Store vedlikeholdskostnader er hovedårsaken at henge- 
 broa nå erstattes av en ny bro og at hengebrua rives. 

dette prosjektet. Bortsett fra litt asbest i elementskjøtene, som 
vi fjernet og sendte til mottak for farlig avfall, er det jo stort sett 
bare asfalt, betong og stål. Så sorteringsgraden er nok ikke langt 
unna 100 prosent her. 

RIVING AV TÅRNENE
Mange er nok spente på rivingen av de to brutårnene. Det skal etter 
planen foregå i månedsskiftet oktober/november, men planlegging 
og forberedelser er i gang for lengst.

– Tårnene skal sages i totalt syv seksjoner med wiresag og 
løftes ned med det store kranfartøyet Uglen. Seksjonene veier 
mellom 250 og 350 tonn, hvorav den største er 19 meter høy, 
forteller Nordbø.

– Profesjonelle klatrere fra Vinje Industri har montert såkalte 
«safeguider» flere steder på tårnene, hvor bl.a. hjulsettet til wire-
sagen skal stå. De fungerer også som en støttefunksjon, som skal 
sørge for at tårnet ikke vrir seg under sagingen. I tillegg er det bora 
flere store hull i tårnene som skal brukes til å montere løftebolter 
til kranfartøyet.

– Vi har også bora 10 meter ned i fjellet under sjøen og gysa 
fast stag der. Disse er igjen festet til tårnet, hvor vi har hydrauliske 
jekker, som vi kan stramme til som en midlertidig oppstøtting av 
tårnet når kablene er fjerna. For når de 24 kablene blir borte står 
jo tårnene helt fritt, forklarer han. 

MYE BÅTER
Entreprenøren har også måttet ta hensyn til både bil og båttrafikk 
på dette prosjektet. Brua er en del av E18, og 45 000 biler passerer 
i døgnet. Under brua er det hektisk båttrafikk, særlig på gode 
sommerdager.

– Vi har selvfølgelig måttet ta hensyn til biltrafikken, men 
det har egentlig gått veldig bra. Det har nok vært mer jobb i 
forbindelse med båttrafikken. Vi har hatt to vaktbåter på plass i 
hele sommer, som har passet på og ledet båttrafikken slik at de 
ikke kommer for nærme riveaktiviteten. Nå som det har begynt 
å bli litt kjøligere i været er det bare én båt her, men vi må nok ha 
flere her igjen snart, når vi begynner å ta ned kablene, avslutter 
prosjektlederen.  

 HÅP I HENGENDE SNØRE: Når Anleggsmaskinen er på besøk, 
er jobben med å senke 10 meter lange seksjoner av stålfag-
verket ned på en lekter i fjorden under i full gang. De jobber 

seg fra midten av brua og innover mot landsidene.

BRUTALT: Ingenting kan stå imot den kraftige knusekjeften. Betongen 
tygges opp som det skulle vært knekkebrød. FORARBEIDER: Profesjo-

nelle klatrere fra Vinje 
Industri har montert 
såkalte «safeguider» 

flere steder på tårnene 
(omtrent midt på bildet), 

hvor bl.a. hjulsettet til 
wiresagen skal stå. 

HEVER SEG: Etter hvert 
som fagverksseksjonene 
har blitt fjernet fra brua, 

har hovedspennet reist 
seg mer enn fem meter på 
midten. Det er tydelig her, 

hvor det resterende fag-
verket peker oppover fra 

hver side mot midten

«Det blir kun mikroskopiske mengder restavfall 
på dette prosjektet.»

Anleggsleder Svein Romdal

agjerde.no

Norges største rekkverksentreprenør

Enda bedre. Hver dag.  
For å redde liv langs vegen. 
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Kursleverandøren
som kommer til deg

ANNONSØRINNHOLD

– Stangeland Maskin AS har brukt 
Norsk Fagutdanning til leveranse på 
ADK kurs i over 10 år og de kjører 
årlige ADK kurs – både grunnkurs 
og resertifiseringskurs, for våre 
ansatte i våre lokaler på Soma. Kurs-
instruktørene er faglige kompetente 
og oppdaterte. Vi opplever at de er 
imøtekommende samt konkurranse-
dyktige både i forhold til pris og 
leveranse og vi har således et godt 

samarbeid med Norsk Fagutdanning. 

Anita Børve, 
personalkonsulent Stangeland Maskin

Norsk Fagutdanning  ı  Strandvegen 136A  ı  9006 Tromsø

Tlf. 4000 4094  ı  e-mail: kurs@fagutdanning.no  ı  www.fagutdanning.no

– Norsk fagutdanning har i mange 
år vært vår lokale tilbyder av ADK1 
kurs, både på ny- og resertifisering. 
For oss har Norsk Fagutdanning 
vist seg å være en fleksibel og 
imøtekommende kursleverandør. De 
lytter gjerne til oss som kunde med 
tilpassing av vår arbeidshverdag. Da 
vi trengte kurs før sommersesongen, 
midt i verste Corona- tiden, gjorde 
Linda v/ Norsk Fagutdanning sitt 
ypperste for å ringe rundt og rekruttere 
nok deltakere for å få på plass et 
kurs før det braket løs for vår del. En 
slik innstilling er noe vi setter pris på. 
Kursene som leveres holder et svært 
høyt faglig nivå, og vår erfaring er 
at våre ansatte avslutter kurset med 
mye ny og nyttig lærdom og ikke 

minst bestandig bestått eksamen. 

Bård Erlend Nilsen,  
daglig leder Gravetjenesten 

Ved å tilby kurs i bedriftens nærområde klarer vi å 
få til praktisk rettede og kostnadseffektive kurs for 
våre kunder, forteller Linda Wessel Nybrott hos Norsk 
Fagutdanning. Enkelt og greit så er det vi som kommer 
til kunden og ikke motsatt! 

Ta gjerne kontakt med Norsk Fagutdanning for kurs tilpasset din bedrift!

Hvilke erfaringer 
har så kundene med 
Norsk Fagutdanning? 

Men hvem er Norsk Fagutdanning og 
hva kan de tilby? Linda forteller: Vi har 
bred spisskompetanse innen utvikling av 
kurs og levering av etter- og videreut-
danning til bygg- og anleggsmarkedet 
og er blant annet Norges største leve-
randør av ADK1-kurs. Sertifiseringen 

gir nødvendig kompetanse til praktisk  
utførelse av VA-ledningsanlegg, i sam- 
svar med de krav som lover, forskrifter,  
normer og standarder stiller til et 
moderne ledningsanlegg. Vi har spesial- 
tilpasset flere vann- og avløpskurs for 
våre kunder avslutter hun. 

Sandsilo/ 
strøsingel

BNS Miljø AS har fusjonert med Euroteknikk AS.
Vårt nye navn er Euroteknikk AS.

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

CONTAINERE, MASKINER OG UTSTYR TIL KILDESORTERING

Nå på
lager!

Våre sandsiloer har ståltak med grabbe-
feste som standard og er klargjort for 

montering av varmeelementer.  
 

Kommer i 5m3 og 8m3, og stativene
kan leveres i ulike høyder  

(1,5m, 2,0m og 3,0m).
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– En fantastisk  
 maskin 

TRYSIL: Vi møter Ulf Nerhagen på en kommunal vei. Han skal 
fjerne is og snø. 

Ulf Nerhagen kjører en Caterpillar 140M serie 3. Den har seks 
hjul, og trekker på dem alle. Redskapsarsenalet består av front-
skjær, høvelblad med snøstopp og kantvinge. Alt kommer til nytte 
i kampen mot snøen. 

– Dette er den fjerde Caterpillar-høvelen jeg kjører i Trysil 
kommune. Den er komfortabel å kjøre, og den har spakstyring. 
En fantastisk maskin, en fantastisk arbeidsplass, sier han.

Sist vinter var vanskelig, med mye mildt og ustabilt vær. Først 
snø, deretter regn. Dette ga stålis, som bygde seg opp lag på lag 
i løpet av vinteren. 

– Vi streber etter å ha et så tynt islag som mulig på våre kommu-
nale veier om vinteren, fremholder Nerhagen. 

Da er det viktig at høvelen kommer ut før snø- og islaget blir 
for tykt. Det er begrenset hvor tykt lag den kan fjerne på én tur. 
Hvis det blir for tykt lag, må det kjøres flere turer for å få til et 
bra resultat.

– Veihøvelen er et fantastisk verktøy! Ulf Nerhagen 
vet hva han snakker om. Han har vært veihøvel-
fører på de kommunale veiene i Trysil i 28 år.
Tekst: Harald Vingelsgaard – anleggsmaskinen@mef.no

– Når jeg kjører med veihøvelen, lager høvelstålet riller i isen. 
Jeg høvler veien hvit og fin, slik at det blir godt norsk vinterføre, 
sier Nerhagen.

SPEILBLANK VEI
I løpet av vinteren 2019-2020 var det så mye mildvær, at veien 
ofte ble speilblank, is med vann på toppen, også like etter over-
høvlingen som skulle gjort veien hvit og fin. Da kjørte han enten 
en tur til med veihøvelen, eller så fikk han kalt ut en entreprenør 

til å strø sand. 
Trysil kommune brukte mer enn åtte ganger så mye strøsand 

forrige vinter, sammenlignet med det som er vanlig.
Som god fagmann har Nerhagen et nært og entusiastisk forhold 

til redskapen han bruker. Fra maskinen ned til stålet på skjæret. Han 
holder seg til System 2000, et slitestål med hardmetall i piggene.

– Det ene er riktig type stål på skjæret. Det andre er skjærets 
vinkel ned mot isen. De to er noe av det viktigste for å lykkes med 
veihøvling, sier han. 

OVERHØVLING: Ulf Nerhagen på en av de 
kommunale veiene i Trysil. Kantvingen er 
effektiv for å ta ned veikantene. 

VINTERDRIFTVINTERDRIFT
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HOLUND ELEKTRONIKK AS

salg@holund.no

+47 648 38 200
Hvamsvingen 24, 2013 Skjetten www.holund.no
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Da vi møtte ham var den lange, harde vintersesongen nesten 
over. På mange av de kommunale veiene hadde det siste laget av 
stålisen løst seg opp ned mot asfalten. 

– Tre centimeter med stålis gir om lag 10 centimeter med slaps 
på veiene, forklarer han. 

Derfor måtte han raskt ut med veihøvelen. Han fjernet alt, så 
godt som ned til asfalten, med skjæret på veihøvelen. Nå er det 
straks på´n igjen. 

Brøytekantene langs veiene var høye og snøen lå nesten som små 
fonner inntil veibanen. Da brukte han kantvingen på veihøvelen 
for å fjerne snø ned mot grøftene. 

Når snøen tiner fra veikantene, renner vannet ut i grøfta i stedet 
for inn på veibanen. Samtidig blir vannet fra veien drenert ut mot 
grøftene. Veibanen tørker raskere. 

Dermed kommer de tidligere i gang med sommervedlikeholdet 
på disse grusveiene. 

FORTREFFELIG
Kantvingens fortreffelighet oppdaget han ved en tilfeldighet for 
25 år siden.

– Jeg reiste til Långflon i Sverige og kjøpte snus hver hver fjor-
tende dag. Det sparte jeg mye penger på, sammenlignet med å 
handle snus i Norge. På disse svensketurene fikk jeg se at veihøv-

lene brukte kantploger og fjernet snø fra grøftene svært effektivt, 
sier Nerhagen.

Han ville kjøpe en slik plog straks, men Trysil kommune hadde 
ikke råd. 

Noen år senere fikk han kjøpe en brukt, billig kantplog. Denne 
plogen har han montert på veihøvelen selv. Den er festet tre steder, 
bak, midt på og i forkant. 

– Jeg har brukt kantplogen i sju år. Den har fungert hver eneste 
dag og aldri sviktet. Sist vinter var det mye snø, særlig i høyden. 
Kantplogen tar ned snøkantene når de blir for høye for brøyte-
bilen, sier han. 

Ulempen med den er at veihøvelen blir 80 centimeter bredere 
i transport. Da må han kjøre mer forsiktig på transportetapper.

ÆRE I JOBBEN
Ulf Nerhagen synes han har vært privilegert som har fått lov til 

å arbeide med det han har interessert seg for i hele sitt yrkesaktive 
liv. Den har han lagt ned sin ære i. 

– En må ha ære. Alt du gjør synes i denne jobben. De fleste 
innbyggerne i Trysil kommune engasjerer seg i hvordan deres 
kommunale veier er. Derfor er det viktig at jeg kan se meg selv i 
speilet etter hver eneste arbeidsdag. Jeg skal vite at jeg har gjort 
så godt jeg har kunnet, sier han. 

Ulf Nerhagen mener det blir stadig færre høvelførere og alt for 
få veihøvler til å holde vedlike vinterveiene.

– Veihøvelen fjerner stålis på ett eller to drag. Med skjær på en 
traktor eller brøytebil må du kanskje kjøre 20-30 turer på samme 
sted for å ta bort tilsvarende mye stålis. 

DÅRLIGERE
Ulf Nerhagen kjører kun kommunale veier i Trysil kommune. 
Men han kjenner godt til hvordan brøyting foregår på de større 
veiene. Der er det mange steder mye mindre kjøring med veihøvler.

– Da Statens vegvesen selv drev vintervedlikehold på veiene var 
det mange flere veihøvler i bruk. Det var et et stort miljø blant oss 
veihøvelførere i min del av landet. 

– Og nå...?
– Jeg mener vedlikehold av norske veier er et offentlig ansvar. 

Alt vedlikeholdet bør tilbake til det offentlige. Standarden er blitt 
dårligere på veiene etter konkurranseutsettingen. I alle fall på 
fylkes- og riksveiene her i Trysil og omegn, sier han. 

Nerhagen setter seg opp i førerhuset til veihøvelen igjen og kjører 
med høvelbladet ned mot veibanen. Snøslapset og isen over asfal-
ten blir skjøvet ut mot grøfta. Bak veihøvelen blir veien strøken. 

Dagen etter kom sola, ble det bar asfalt og sommerføre til glede 
for alle som kjørte på denne kommunale veien. Nå er sola på 
vikende front. Isen er tilbake om ikke lenge. Men da er Ulf Nerha-
gen ikke langt unna med høvelen. 

Sted: Trysil

«Riktig stål. Og riktig  
vinkel ned mot isen. Det er 
det viktigste for å lykkes med 
høvling av is."»

Ulf Nerhagen, Trysil. 

SLAPS: Sist vinter var  
det mye veksling mellom 
slaps og is. Snart er  
vinteren her igjen. 

VERKSTED: Ulf Nerhagen monterte 
kantplogen selv, med feste bak, 
midt på og i forkant. 

STÅL: Pass opp, is! System 2000, 
med hardmetall i piggene. 

Ulf Nerhagen har høvlet 
veien i Trysil i 26 år. 
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Meiren MSPN 04
•Med og uten «sideshift».     
(Sideforskyvning av plog)
• Valgfri utkast i 3 forsk-
jellige høyder.

REDUSER SALTFORBRUKET MED PLOGER FRA

• Fleksible og støysvake skjær holdere i 
 polyuretan, som følger vegen  
 optimalt og løser ut ved påkjørsel.
• Fleksible hjørnestål, som redu-
 serer skader ved påkjørsel av 
 kantstein mm

• Sideploger med og uten 
  slapseelement.
• For montering direkte på bil
• For montering på krokramme

Postadresse: Besøksadresse:
Postboks 70, Haugenstua Østre Aker vei 260
0915 Oslo 0976 Oslo

Telefon: 22 82 00 00 | Telefax: 22 82 00 01 | E-post: fi rmapost@grindvold.no

www.grindvold.no

• 6 stk uavhengige slapseele-
 ment med oversprutskjerm og 
 egen sylinder pr. element som 
  følger vegens ujevnheter 
 optimalt.
• Siderulle for rekkverksbe skyttelse.  

 
 
 
 

PLAST

Tlf: 35 02 96 00  : :  E-post: plast@ideakompetanse.no  : :  www.ideakompetanse.no

Høsten er like om hjørnet, og med den glatte veier. 
Da er det greit å ha strøsand klar. Med våre praktiske 
strøsandkasser er du godt forberedt på holke og snø.
Våre norskproduserte strøsandkasser i plast er markedets 

Landsdekkende forhandlernett

beste kasser:
• Lang levetid
• Miljøvennlig
• Fås i fargene grå, grønn og gul
• Leveres i størrelsene 70, 200, 350, 550 og 730 liter

Vær skodd for 
glatta!

Tlf.: 62 94 54 40 | firmapost@entrack.no | www.entrack.no

DU FINNER OSS OG VÅRE 
SERVICEPUNKTER I HELE NORGE
GRINDER • SKEDSMOKORSET • LILLEHAMMER • TRONDHEIM
LILLESAND • STAVANGER • BERGEN • BALLANGEN

MED HJERTE 
FOR BRØYTING
Riktig stål og riktig bruk avgjør om du går i pluss eller ikke.  
Det er derfor vi i Entrack har valgt de beste metallene og
den beste teknologien for å kunne tilby deg et produkt 
som holder så lenge som mulig. 

>> Les mer på entrack.no/deler/broytestal

VI HAR 
OGSÅ NORDVIQ

BÅDE TIL SVART  
OG HVIT VEG

   HARDMETALL STANDARD

FOR SVART VEG

   HARDMETALL TANNET

FOR HVIT VEG

   HARDMETALL VEKTOR

FOR HVIT VEG
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Porsanger kommunestyre har nemlig 
fulgt formannskapets innstilling, og vedtok 
i mai å tenke seg om. 

ETT ÅRS UTSETTELSE
– For rode tre og fire anbefales det å utlyse 
anbud for ett år. Samtidig igangsettes arbeid 
med et langsiktig grunnlag for vinterved-
likehold. Det kan medføre at for ett år 
blir kostnadene høyere enn ved en lengre 
periode. Samtidig er det viktig å få gjort en 
total gjennomgang av hva som skal ligge 
til grunn for fremtidig vintervedlikehold, 
skriver kommunedirektør Bente Larssen i 
saksframlegget til kommunestyret. 

Hun anbefaler at kommunestyret omgjør 
vedtaket om å ta vintervedlikehold i egen 
regi på de to aktuelle rodene. Det legges 
opp til at kommunestyret skal ta endelig 

stilling til fremtidig vintervedlikehold innen 
1. februar 2021. Det var altså dette Porsan-
ger kommunestyre i mai sa ja til, med én 
stemmes overvekt. 

– Vi har ikke gjort om vårt standpunkt 
om at brøytingen ved to roder skal re-kom-
munaliseres. Men vi går nå for et vedtak 
der vi ser det i sammenheng med andre 
tiltak, sier kommunestyrerepresentant 
Aina Borch (Ap) til Finnmark Dagblad og 
iFinnmark. 

Det er stor politisk uenighet om saken 
i kommunen. Jonas Sørum Nymo (H) 
frykter sluttregningen for brøyting blir 
dyrere om kommunen overtar dette på 
de nevnte rodene. Å sette jobben ut på et 
års "venteanbud" gjør ikke saken bedre. 

DYRERE 
– Her bidrar flertallet til å gjøre regningen 
for kommende vintersesong enda dyrere 
enn den er i dag. Hvilken operatør ønsker 
å ta en kontrakt for kun ett år, når man vet 
at man ikke får denne kontrakten videre? 
Det vil drive opp prisen, og gjøre det lite 
forutsigbart for dem som ønsker oppdra-
get i rode 3 og 4, sier Jonas Sørum Nymo 
til avisen. 

Daglig leder Joar Paulsen i Paulsen Entre-
prenør AS påpekte i Finnmark Dagblads 
artikkel i mars at Porsanger kommune 
kunne spart brøyteutgifter, men ikke ved 
å kjøpe maskiner selv:

– Hadde kommunen redigert i de 25 år 
gamle brøytekontraktene sine, og sendt ut 
skikkelige tilbudsinnbydelser, da tror jeg 
de kunne fått brøytekontrakter til en grei 
pris og spart penger i forhold til i dag. At 
kommunen skal starte med næring som 
konkurrerer med etablert næringsliv i 
kommunen hører ikke hjemme noen steder, 
sa Paulsen da. 

Den salven har kommunedirektøren bitt 
seg merke i. 

– Kommunedirektøren går ikke god 
for det innholdsmessige i entreprenørens 
uttalelser, men merker seg at det er mulig 
å organisere dette til en rimeligere pris, 
skriver hun i saksframlegget. 

Kommunen vil følge opp med ordinært 
anbud på rodene i distriktene, da det nå 
vurderes som realistisk å gå for lengre 
anbud. Anbudene utformes for en brøy-
teperiode fra første snøfall til siste snøfall. 

– Da får kommunen budsjettert for de 
faktiske kostnadene til vintervedlikehold, 
skrives det i kommunens saksframlegg. 

VANSKELIG
Daglig leder Joar Paulsen i Paulsen Entre-
prenør AS registrer kommunens vedtak 
med blandede følelser. 

– Det er bra kommunen har gått bort fra 
planen om egendrift nå. Men at bare disse 
to rodene kommer ut for ett år mens øvrige 
roder i kommunen lyses ut for normal 
varighet gjør det vanskelig å få til en gjen-
nomgang av hele strukturen i kommunens 
vinterdrift, mener han. 

– Man bør gå gjennom hele strukturen. 
Nå lyses bare de to rodene ut for ett år, 
sier Paulsen. 

Firmaet hans har hatt driften av de to 
rodene i fem år, og gjør seg nå klar til ny 
sesong.

– Kommer du til å regne på dem selv om 
de kommer ut bare for ett år? 

– Vet ikke. Man må jo se på det som 
kommer ut. Det er vanskelig å regne når 
det kommer ut bare på ett år. Vinterdrift 
krever mye ressurser. Så kort periode gjør 
det uforutsigbart. Det er mye ressurser å 
låse fast for i praksis bare fire måneder. Det 
er fordyrende, sier han. 

LAKSELV: – Dagens entreprenør har på det 
verste kjørt 460 kilometer om dagen med 
brøytebil, for å holde den ene roden oppe. 
Det tilsvarer en kjøretur fra Hammerfest 
til Tromsø. 

Ville du gjort det – i en hjullaster?
Det retoriske spørsmålet fremkom i en 
artikkel i Finnmark Dagblad i mars. Da var 
MEF-direktør Julie Brodtkorb og styreleder 
Svend Ingvar Hoel Larsen i MEF avdeling 
Finnmark på besøk hos Paulsen Entrepre-
nør AS i Lakselv. 

EGEN DRIFT
Foranledningen for besøket var at Porsan-
ger kommune hadde bestemt seg for selv 
overta driften på to brøyteroder der Paulsen 
har kontrakt som nå løper ut. Driften i egen 
regi skulle etter planen utføres med to hjul-
lastere som skulle anskaffes spesifikt for 
dette. 

Rodene – for enkelhets skyld kalt rode 3 
og rode 4 – er henholdsvis 28 og 24 kilo-
meter lange, og med betydelig kjøreavstand 
også mellom rodene. En av dem inklude-

rer alle veier og plasser i Lakselv sentrum, 
inkludert skoler, rådhuset og brannstasjon. 

Brodtkorb, Larsen og Paulsen stilte seg i 
en bredt oppslått reportasje hoderystende 
uforstående til planer og saksframlegg. De 
mente kommunen var ute på ville veier, 
og slaktet faktagrunnlaget for vedtaket i 
kommunestyret både på økonomi, HMS 
og tekniske forhold. Det ble også sendt et 
brev fra MEF til kommunen, med en gjen-
nomgang av sentrale fakta i saken. Det ser 
det ut til at brevet har blitt lest. 

Setter brøyting ut 
på anbud likevel
Kommunen ville ansette folk og lease to hjullastere i stedet for å sette brøyting i 
Lakselv ut på anbud. Nå har kommunestyret snudd. Delvis, i alle fall. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Glomsrød Mek.verksted A/S
Grønland 1, 1767 Halden
Telefon 69 21 36 30
Telefax 69 21 36 33
e-post: post@glomsrod.no
www.glomsrodmek.no

Har du glemt kulda fra i fjor?
Vi produserer og leverer dampkjeler til tining, oppvarming og 

vegvedlikehold. For alle typer entreprenører, skogeierlag, 
betongprodusenter og kommuner.

BASSØE DAMPKJELER 
For driftssikkerhet

OPPGITT: F.v. Julie Brodtkorb i 
MEF, Joar Paulsen og Svend Ingvar 
Hoel Larsen i MEF Finnmark.  
(Foto: Finnmark Dagblad)

Sted: Lakselv
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Flom Kjetting AS - Stokkevannsveien 17- 3962 Stathelle - Tel. 35 96 87 90 - bestill@kjetting.no - www.flom.no

NYHET! 

Endelig får man Blåmanns 
unike slitestyrke også 
til traktor!#kjettingføre

BLÅMANN TRAKTOR er en av markedets kraftigste universalkjettinger 
med lav vekt, godt grep og meget høy slitestyrke. 7mm er den perfekte 
allroundkjettingen for alle skogs- og landbruksoppgaver, mens 9mm er 
for kraftige skogs- og anleggsarbeider.

TRAKTOR

KJØR
NORSK!

6 GRUNNER TIL AT 
NASTA VALGTE ABAX

Da NASTA startet med utleie 1/1-2017 fikk selskapet 
raskt et behov for et system som kunne holde kontroll på 
timetall, kartposisjon, fakturering samt service på utleide 
maskiner. 

Valget falt på ABAX, og som et resultat av dette kommer 
nå alle Hitachi mini gravere med telematikk fra ABAX. 
Dette betyr også at alle kunder har tilgang til disse via 
Hitachi Global E Service. 

«Vi bruker ABAX til å hjelpe oss med å følge opp 
kundene og maskinene, sier ansvarlig for serviceavtaler- 
og oppfølging i NASTA AS, Torstein Strømmen.»

NASTA er en av flere maskinleverandører som tar i bruk 
telematikk for å holde styr på timeantall og kartposisjon.

6 Grunner til å velge 
ABAX, ifølge NASTA:

• Størrelsen på enheten
• Enkel montering
• System for kjørebok og  
 utstyrskontroll snakker sammen
• Enkel API-integrasjon 
• Enklere arbeidshverdag
• God oppfølging

VISSTE DU AT:
Alle Hitachi mini gravere  
i Europa kommer med  
telematikk fra ABAX, og 

kundene har tilgang til utstyrs- 
kontroll gjennom Hitachi’s 

Global E Service?

ABAX-FUNKSJONER SOM ER TILGJENGELIG FOR HITATCHI EIERE:
Real time tracking   ı   Geofence   ı   Timer   ı   Volt   ı   Bruksrapport på dato og timer

Få pris på utstyrskontroll og sporing fra ABAX ➜ www.abax.com/no/utstyrskontroll

ABAX_helside_AM0820.indd   1ABAX_helside_AM0820.indd   1 14.10.2020   09:5014.10.2020   09:50

Aebi Schmidt Norge AS · Paradisvegen 2 · 2836 Biri
Telefon: +47 61 10 84 40 · no-salg@aebi-schmidt.com

www.aebi-schmidt.no

Sikkerhet er ikke dyrt, den er ubetalbar
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Gikk på smell – lærte 
å gi kontroll til andre
I fjor ble Anders Glørstad (36) i Hitra Anleggsservice AS 
utbrent. Han gikk på en "pansersmell", og greide ikke 
gå på jobb på tre måneder. Flinke medarbeidere holdt 
bedriften gående uten ham. Nå har han fått en erfaren 
offiser med seg som daglig leder i bedriften han eier.  
Ett lite spørsmål har blitt spesielt viktig. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

HITRA: – Det blir jo sånn. Kunder og ansatte, alle er vant til 
at man tar telefonen. Man gjør seg tilgjengelig 24-7. Det gjør 
også at man aldri har fri. 

Anders Glørstad (36) er en stor og røslig kar. En seriøs 
representant for bransjen, og en solid forgrunnsfigur i Hitra 
Anleggsservice AS. 

OPPDAGET GRENSE
Som oss andre er også han bare et menneske, med grenser for 
hvor mye stress man kan ta. Glørstad oppdaget den grensen 
i fjor vinter. 

– Det var mandagen etter vinterferien, og jeg skulle dra på 
jobb. Men jeg fikk ikke opp veska med den bærbare pcen. Den 
sto der på gulvet i gangen. Men jeg greide ikke løfte den, eller 
åpne døra for å dra på jobb. Da gikk jeg på en smell. 

– Det var litt av en ørefik – eller "ørtæv" – å få? 
– Ja, det var en panserørtæv. Jeg hadde fryktet det en stund. 

Man stresser på, og klemmer til det man klarer. Det er en 
ond sirkel: Jo mer man klemmer til, jo mer må man klemme 
til enda mer. Det går bra i hverdagene. Det er når man roer 
ned at det smeller. Man vet jo at det er sånn. Da blir man litt 
redd for å roe ned også. Dette skjedde etter vinterferien. Da 

FOLK FOLK
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Sted: Hitra

BEFARING: Her skal det bli et 
boligfelt på Frøya, med havet og 

skjærgården som nærmeste nabo. 
Graver med boretårn er effektivt. 

(Alle foto: Jørn Søderholm) 
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hadde det vært noen rolige dager, med et annet fokus. Og da sa 
det stopp, forteller han. 

TRE MÅNEDER
Det tok tre måneder før Anders Glørstad kom seg på jobb igjen 
i bedriften han eier og driver. 

Det skulle vise seg at bedriften klarte seg helt fint uten ham i 
den tiden, takket være flinke folk som vet hva de gjør. Mer om 
det om litt. 

Han begynte fast i bedriften for 20 år siden, i år 2000. Da hadde 
han droppet ut av videregående skole etter én måned, og skulle 
bare kjøre gravemaskin. Far Jarle Glørstad var sjef i bedriften. 
Den grunnla han i 1965, og gjorde til AS i 92. Anders´ to brødre 
Christoffer og Torgeir var også med. 

Fra 2006 begynte rollene å endre seg. 
– Jeg tok mer og mer kontroll. Samtidig flyttet begge brødrene 

mine til byen. Da ble det til slutt alt på meg. I 2011 tok jeg over 
alle aksjene i firmaet, forteller han. 

MENIG MASKINFØRER
Far Jarle Glørstad (75) er fortsatt aktivt med i bedriften, som 
menig maskinfører. Han tok i bruk en ny maskin for syv år siden. 

Da var planen å kjøre den "ut" i fem år, og så gi seg som pensjo-
nist. Sånn ble et ikke. Siden i vår har Jarle kusket en flunke ny 
Volvo 300. GPS og maskinstyring begynte han med i den forrige 
maskinen. 

På denne nye har han for første gang fått lære seg å kjøre med 
tiltrotator. 

– Det har blitt mange maskiner. Det begynte med en trak-
torgraver. Så ble det en Ford. Siden beltemaskin og hjulmaskin. 
Ritchie, Åkerman. Cat, og Volvo i senere tid. Det var nok mange 
som gledet seg til å se at jeg skulle kjøre med tiltrotator. De har 
ikke fått noe å flire av ennå, humrer Jarle. 

Da Anders begynte i firmaet var de bare fire: Jarle og hans tre 
sønner. Etter at Anders tok over firmaet har det vokst litt i rykk 
og napp. I 2009-10 begynte det å ta av for alvor. 

BLITT ATTRAKTIV ARBEIDSPLASS
– Vi fikk mye tillit av lokale utbyggere og kommunene, som tok 
oss med på oppdrag. Det har aldri vært noen intensjon om å 
vokse og bli stor. Det har bare blitt sånn. Vi har blitt en attraktiv 
arbeidsplass. Det kommer mye folk som spør om jobb. Det er ikke 
ofte vi må søke. Da er det lettere å vokse, sier han. 

I dag teller arbeidsstokken 33 personer. Utstyrsparken er godt 
oppdatert, og består blant annet av 17 gravemaskiner, tre lastebiler, 
en dumper, to valser og fire hjullastere. 

Alt av gravemaskiner er utstyrt med maskinstyring i toppklasse. 
Den maskinstyringen er en viktig faktor for at arbeidet skal flyte 
godt i bedriften. Den gjør det nemlig lettere for de ansatte å vite 
hva man skal gjøre, uten å måtte ringe sjefen for å spørre. 

To av gravemaskinene er utstyrt med AMV boretårn, fullt inte-
grert med GPS og maskinstyring. 

STARTET VIKTIG PROSESS
Smellen Anders gikk på i fjor vår startet en viktig prosess, i både 
ham selv og i bedriften. Han skjønte først ikke hva som foregikk. 
Han kom seg til en lege, og snakket med mange venner, både med 
og uten lignende erfaringer. 

Han skjønte at det ikke var annet å gjøre enn å ta det med ro. 
"Medisinen" var ikke en pille eller en sprøyte. Det var vanskeligere 
enn som så: Han måtte slakke opp, og ta det med ro. 

–  Det blir en livsstil, dette her. Nå skal jeg endre livsstilen jeg 
har hatt i så mange år. Det blir ikke lett, men jeg har veldig stor 
tro på det, sier han. 

Nøkkelen ligger i å overlate mer av kontrollen til andre. Da 
han ble syk var det prosjektleder Sindre Kvakland og søster Ann 
Kristin Glørstad på kontoret som tok kontrollen. Anders måtte 
bare sitte å se på at bedriften suste videre. 

GIKK VELDIG BRA
– Noen prosjekter ble litt utsatt. Men det gikk veldig bra! Jeg så 
at folk tok et enormt ansvar. Der man tidligere ville ringt meg, 
så ringte man nå i stedet en annen. Eller man fant ut av det selv. 

– Kom det som en overraskelse på deg? At du ikke var uunnværlig? 
– Nei... Men kanskje på de andre. Det var vant til å ringe meg så 

snart de lurte på noe. Man sa "ring Anders", uansett hva det gjaldt. 
Han har funnet sitt eget lille nøkkelspørsmål som ofte løser mye: 

"Hva ville du gjort selv?" Da viser det seg at folk oftest egentlig 
har svaret selv, og bare søker en bekreftelse. 

AVGJØRELSER: Maskinfører Jan Marcus Olsen og og daglig leder Anders Glørstad. 

«Hva ville du gjort selv?»
Anders Glørstads viktigste spørsmål til medarbeidere som ber om avgjørelse

LÆRERIKT: Anders Glørstad gikk på en smell. 

PELING
SPUNTING

FORANKRING

www.fas.no
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– Jeg må ta 100 prosent avgjørelser hver dag. 70 prosent av 
dem er sikkert noenlunde rett. 30 er i større eller mindre grad 
feil. Men de må tas uansett. Jo flere avgjørelser du tar, jo mindre 
feil blir det etterhvert. Det prøver vi å få også de andre i bedriften 
til å tenke. Det er lov å gjøre feil. Men helst ikke gjør den samme 
feilen to, tre og fire ganger. 

OVERLATER KONTROLL
Det samme gjelder ham selv. Anders Glørstad har ingen planer 
om å kjøre seg selv til en pansersmell flere ganger. 

I stedet overlater han enda mer av kontrollen til andre. Nærmere 
bestemt Tor Magne Langbø (54). Han begynte Hitra Anleggsservice 
AS i juni, i en stilling som daglig leder. 

Han er en erfaren kar, med blant annet mange års erfaring 
fra arbeid som offiser i Forsvaret. De siste årene har han vært 
kommunalsjef i Hitra kommune, med ansvar for drift og vedli-
kehold. Der har de to med andre ord møttes på hver sin side av 
bordet, og skal nå jobbe sammen. 

– Jeg er nok ikke rette mann til å sprenge og kjøre maskin. 
Men jeg håper jeg skal kunne bidra med styrke innenfor ledelse 
og struktur, sier Langbø. 

Om han ikke anser seg som den beste maskinføreren, så er han 
heller ingen utpreget kontorets mann. Med årelang erfaring fra 
militær virksomhet har han god erfaring med å lede folk ute i 
felt, og han tar gjerne et tak der det behøves. Allerede den første 
uken på jobben var han ute og bidro med arbeidskraft til å legge 
1000 kvadratmeter ferdigplen. 

FOKUSERE SOM PROSJEKTLEDER
– Hva skal du gjøre da, Anders? Fiske? 

– He he, nei, ikke så mye av det. Jeg skal fokusere min innsats 
som prosjektleder. Innen jul skal vi ha funnet ut av strukturen 
mellom oss. Tor Magne skal jobbe der han er best. Det kan hende 
det er naturlig at jeg tar noen av daglig leder-oppgavene, og kan 
hende han kan bidra som prosjektleder, sier Glørstad. 

Det handler om å finne fram til det som fungerer best. 

FASTE MANDAGSMØTER
– Vi skal unngå å være for personhavhengig. Det skal være busi-
ness as usual fra Hitra Anleggsservice, uansett hvem som gjør 

SJEFENE: Anders Glørstad og nyansatt  
daglig leder Tor Martin Langbø. 

FIRMABIL:  
De fleste har har 
navn og telefon-
nummer på firma-
bilen. Jarle Glørstad 
kjører en Vito med 
dette på døra.  

AMILIE: Far og sønn Jarle og Anders Glørstad, Hitra Anleggservice AS. 

ERFARING: Jarle Glørstad (75) er fortsatt med. Denne nye Volvoen tok han i bruk i våres. Hans andre maskin med GPS, og 
den første med tiltrotator. – Gutan har ikke fått noe å flire av ennå, sier han. 

FOLK

� Sikkerhet
� Kvallitet
� Service

Vil du oppnå 
resultater på en 

effektiv og sikker 
måte?

Velkommen til en verden av muligheter! smpparts.com
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BRUDD: Dette skiferbruddet 
har Hitra Anleggsservice drevet 
i Snillfjord siden 2013. 

det. Jobben skal ikke være avhengig av enkelpersoner, sier Tor 
Magne Langbø. 

Et av de første grepene han gjorde på jobb i selskapet var å 
innføre faste mandagsmøter. Allerede i løpet av den første måneden 
har mandagsmøtene gjort stor forskjell. Spesielt i pågangen på 
Anders´ mobiltelefon. 

– Stor forskjell! Mandagsmøtene har gjort oss bedre på plan-
legging. Den blir litt halvveis når presset øker i administrasjonen, 
det vet de fleste. Vi har merket det over lang tid. Telefonen har 
eksplodert utover mandagen. Det er i stor grad fordi folk ikke 
har visst hva de skal gjøre og hvor de skal jobbe. Nå har det blitt 

FOLK

nesten helt stille på telefonen. Folk vet!
Anders Glørstad smiler fornøyd, og holder telefonen opp som 

et lite trofé. 
Mandagsmøtet starter egentlig allerede fredag, med et internt 

møte i administrasjonen. Man oppdaterer hverandre og får kontroll 
på aktivitet kommende uke. Hvordan ligger man an med frem-
drift, folk og sånt. 

GÅR GJENNOM PROSJEKTER
– Da er vi godt forberedt til mandagsmøtet. Alle ansatte som 
ikke møter direkte på prosjekt, møter til mandagsmøte. Her går 

vi gjennom prosjekter over en kaffekopp, sier Glørstad. 
For offiser og daglig leder Langbø er det viktig å dyrke "Vi" i 

bedriften. 
– Alle bør vite mer om det som foregår enn akkurat det man gjør 

selv. Alle ansatte er en del av organisasjonen. Vi skal se hverandre 
i øya. VI-filosofien er viktig. Alle skal bli sett, alle er en del av det 
vi gjør. Alle skal ta eierskap. De som er ute skal se og vite hvor vi 
er på fremdrift. Kommer det noen fra oppdragsgiver og spør, så 
skal alle på jobben kunne si hvordan vi ligger an. Det handler om 
å løfte blikket, sier Langbø. 

– Og løfte stolheten. Hvis man får spørsmål fra noen om hva 

SORTERER: Sætergård Skifer har  
blitt brukt både lokalt på Hitra og Frøya,  

og til prosjekter landet rundt. 
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Egen produksjon, 
reparasjon og service

Løftemagneter og 
Metallseparatorer

elmemagnets.com info@elmemagnets.com Tel: +46 476-150 05 ÄLMHULTS EL-MEK AB

post@krokkasser.no – 911 90 404

Stort lager

Import/salg av 
krokkasser og NC-hengere

se mer på www.krokkasser.no
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man holder på med, så holder det ikke å si at "jeg holder på å 
grave". Man skal se hva vi gjør. Vi trygger vanntilførselen til folk. 
Vi ordner avløpsanlegget ditt. Vi gir deg vei. Fiber, strøm. Gravinga 
er bare en del av det. Vi må løfte blikket, og bli flinkere til å være 
stolt av det vi gjør og det vi kan. Det er viktig for både vår bedrift 
og for hele bransjen, sier Glørstad. 

SKIFERBRUDD
Hitra Anleggsservice AS har flere bein å stå på enn "bare" den 
vanlige anleggsdriften. Siden 2013 har selskapet drevet et skifer-
brudd i Snillfjord, ca. midt mellom Hitra og Orkdal. Her hentes 
det ut skifer som markedsføres under sitt eget navn. Vrakstein 
fra den produksjonen knuses og selges som pukk av høy kvalitet. 
Den er blant annet godkjent som tilslag i både betong og asfalt. 

FØRSTE VINTER MED BRØYTING
Kommende vinter går selskapet inn i sin første sesong med brøy-
ting, på en nysignert UE-kontrakt med Mesta. 

Her skal de brøyte hele Hitra og Frøya med bil og noe rydding 
med maskin. Fra før har de kontrakt med kommunen om rydding 
med maskin. 

Her håper Glørstad å kunne ta ut en synergieffekt, ved at brøy-
tebilene bare kjører vei mens maskiner rydder kryss og rundkjø-
ringer. At bilene skal slippe å stoppe håper han skal gi mer effektiv 
drift. Men kvaliteten i brøytingen er absolutt viktigst. 

– Vi skal høre null klager i butikken. Når vi først skal gjøre dette, 
så skal vi gjøre det skikkelig. Brøyting er et utstillingsvindu for 
oss som entreprenør. Alle har en mening om brøytingen. Spesielt 
i et lokalmiljø som her, sier Anders Glørstad.  

 SKIFER: Flere "sherpa-
trapper" har blitt bygget 
med skifer herfra, blant 
annet i Lofoten. 

OPPDATERT: Hitra Anleggservice AS har en oppdatert maskin- og 
redskapspark. Jarle Glørstad holder skuffa på trygg avstand mens 
Harald Thorsåshaugen gjør sine oppmålinger med GPS-en. 

KNUSING: Vrakstein 
 fra produksjonen  

knuses og selges som 
pukk av høy kvalitet.
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Store fordeler i kompakt format

Å navigere seg igjennom tett skog kan være 
en utfordring. Våre nye kompakte TX maskiner 
introduserer en helt ny sporingsramme som 
gjør det lettere å navigere i tett skog, samtidig 
som det opprettholdes høy produktivitet.  
Komatsu 825TX er en smidig 9-tonns 
lastbærer rettet mot markedssegmentet 
for de minste maskinene. Akkurat som den 

oppdaterte Komatsu 835TX, har maskinene 
en ny motorinstallasjon som oppfyller de 
nyeste utslippskravene (steg 5). Maskinene 
har også fått optimaliser lasterommet med 
vinklede banker og grind. Vi introduserer også 
den oppgraderte Komatsu 845, en allsidig 
12-tonns skogsmaskin som yter bra i tynning, 
men også i lettere sluttavvirkning.

Våre nye tynningseksperter er her!

Komatsu 825TX
Komatsu 835TX
Komatsu 845

www.komatsuforest.no 2335 Stange, tlf.: 90178800

Finn din nærmeste forhandler:
www.rexnordic.com

tel. 4000 66 163 ÅRS GARANTI           SERVICE I HELE NORGE

ER DU LEI AV DIN ILLELUKTENDE  
OG HØYLYTTE DIESELVARMER?

  NÅ FINNES DET ET ALTERNATIV
AIRREX AH-200/300/800
Nesten luktfri og stillegående dieseldrevet 
infrarød varmer med 100 % effektivitet 

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

HØSTKAMPANJE 
 PÅ MARKEDETS KRAFTIGSTE TIPPHENGERE
 Kampanjen varer til 31.12.20

IFOR WILLIAMS TT2515  
TIPPHENGER
Pris med nettinggrinder  
fra kr. 70.900 eks. mva.  
Du sparer kr. 6.000
 
Totalvekt:  2 700 kg
Lasteevne:  1 970 kg
Egenvekt:   730 kg

IFOR WILLIAMS TT3017 
TIPPHENGER
Pris med nettinggrinder  
fra kr. 80.900 eks. mva. 
Du sparer kr. 6.000
 
Totalvekt:  3 500 kg
Lasteevne:  2 620 kg
Egenvekt:  880 kg

IFOR WILLIAMS TT3621 
TIPPHENGER
Pris med nettinggrinder  
fra kr. 90.900 eks. mva. 
Du sparer kr. 6.000
 
Totalvekt:  3 500 kg
Lasteevne:  2 500 kg
Egenvekt:  1 000 kg
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Ifor Williams Trailers, rett bak deg siden 1958!
Ifor Williams Norge AS, Tlf. 62 34 41 41, Rudshøgda 

Finn din nærmeste autoriserte merkeforhandler
www.iwt.no

på nettinggrinder eller 

tette-sider ved kjøp  

av ny tipphenger.

50% 
RABATT
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67 97 40 30 - info@skprodukter.no

30 ÅR I BRANSJEN
med dieseltanker 

og borstål

Garanterer lære-
plass i tre nye år

14. november 2017 markerte starten på et viktig samarbeid. 
Anleggsgartnerbransjen i Vestfold garanterte læreplass til alle 
elever på anleggsgartnerlinja ved Gjennestad videregående skole.

– For tre år siden visste vi ikke helt hva vi kunne forvente av en 
slik samfunnskontrakt, og vi var spente på hva det ville innebære. 
Nå vet vi hva vi kan få til med et slikt samarbeid, og vi er klare for 
å fortsette i tre nye år, sier Arne-Olav Klevsgård ved Gjennestad 
vgs. i en pressemelding.

JOBBUTE.NO
Skole og bedrifter signerte i september en avtale for tre nye år, der 
hovedmålet er “flere lærlinger i anleggsgartnerfaget”.

Avtalen innebærer et samarbeid som ikke bare gir læreplass- 
garanti, men også inneholder aktiviteter som skolebesøk på 
ungdomsskoler, besøksdag for anleggsgartnerspirer og et stort 
fokus på synlighet i sosiale medier.

Gjennom konseptet jobbute.no skal alle som er nysgjerrige finne 
ut av hva anleggsgartneren holder på med. I tillegg kan man ta en 
test for å finne ut om dette yrket kan passe.

VISSE KRAV MÅ OPPFYLLES
Sammen med garantien stilles det også noen krav til elevene.

– Vi ønsker lærlinger med et engasjement, og vi vil at dere skal 
jobbe godt på skolen frem til læreplassen står klar. Derfor må 
dere oppfylle noen kriterier for å kunne få læreplassgarantien. 
Dere kan ikke ha mer enn fem prosent udokumentert fravær, og 
må bestå alle fag. I tillegg må dere ha karakteren 3 eller bedre i 
programfagene, sier Ruben Høie fra Strandman AS.

REKRUTTERINGSPROSJEKT
Flere steder i landet har anleggsgartnerbedrifter og skoler gått 
sammen om å garantere læreplasser til elevene, men det er bare 
i Vestfold og Telemark at samarbeidet også innebærer et rekrut-
teringsprosjekt.

De neste tre årene er alle som går på 
anleggsgartnerlinja på Gjennestad 
videregående skole garantert læreplass 
hos en anleggsgartner i Vestfold.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

BEDRIFTER OG KONTAKTPERSONER 
SOM ER MED I SAMFUNNSKONTRAKTEN:

 ■ Anleggsgartner Øst - Pål Lund
 ■ Håkonsen & Sukke - Roar Håkonsen
 ■ Pedersen Landskap - Jonas Pedersen
 ■ Strandman - Ruben Høie
 ■ Grøteig - Sindre Book
 ■ Steen og Lund - Amund Berger
 ■ Gjennestad videregående skole - Arne-Olav Klevsgård

 

– Vi innså ganske raskt at vi ikke hadde kompetanse og tid 
til både å gi opplæring til lærlinger og samtidig rekruttere nye. 
Derfor har vi siden 2018 jobbet tett sammen med Berg Allum i 
Sandefjord, som har hjulpet oss med å synliggjøre faget for nye 
elever. Vi er veldig stolte av det vi har fått til, og jobbute.no er et 
flott konsept som vi merker at gir økt fokus på vårt fag, sier Roar 
Håkonsen i Håkonsen & Sukke.

ENGASJEMENT OG YRKESSTOLTHET
På Gjennestad merker de økt interesse på flere måter.

– For det første har vi nå flere elever enn det vi hadde for fem år 
siden. Men like viktig er det at elevene som går på anleggsgartner-
linja i større grad enn tidligere velger å gå rett ut i læreperioden 
etter endt skoleløp. Vi merker at elevene våre setter pris på enga-
sjerte bedrifter, og de har allerede i løpet av skoleåret opparbeidet 
seg betydelig yrkesstolthet, sier Klevsgård. 

GARANTERER LÆREPLASS: Fra kontraktsigneringen 9. september: Fra venstre: Jonas Pedersen, Bror Hallerud, Jarle Staff, Roar Håkonsen, Pål Lund,  
Ellen Grennes, Ruben Høie, Kristin Sanna Kihle, Arne-Olav Klevsgård. (Foto: Njål Arve Melberg).

FORNØYD: Ruben Høie fra 
Anleggsgartnerfirma Strandman 
AS signerte med et smil. (Foto: 
Njål Arve Melberg).

SIDE 76
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Finn din nærmeste forhandler på
mitsubishi-motors.no

NYE MITSUBISHI L200 
PERFEKT FOR NORSKE FORHOLD

3.950
Inkl. full X Edition utstyrspakke, 

vinterhjul og automatgir

Startleie kun kr 25.000*

per mnd.* ekskl. mva.

L200 X EDITION 

LEASING FRA KUN KR

Nye Mitsubishi L200 X Edition – Ekstra mye for pengene!
Mitsubishi L200 X Edition er en topputstyrt modell spesialtilpasset norske kunders ønsker og behov. Med 
bunnsolid kvalitet, 4WD med overlegen fremkommelighet og avanserte sikkerhetsfunksjoner tar den drifts-
sikre arbeidskameraten deg trygt frem dit du skal – uansett vei og terreng.

L200 X Edition har en omfattende utstyrspakke verdt kr 100.000,- som inkluderer tilhengerfeste, plansprøytet 
bedliner, 18’’ lettmetallfelger, 265/65 R18 Cooper knastedekk, frontbøyle, LED-bar ekstralys, stilfull foliering, 
panserbeskytter m.m. - du sparer hele 50.000! Komplett bil – 4WD, automatgir, vinterhjul og metallic lakk er 
også inkludert i leasingprisen. Vi har biler klare for rask levering!

*Pris ekskl. mva. levert forhandler i Oslo. Bindingstid 36 mnd/45.000 km. Startleie ekskl. mva. kr 25.000. Totalpris ekskl. mva Kr 171.676 (varierer med 
rentenivå). **Pris er ekskl. mva, levert forhandler i Drammen. Kostnad for frakt til lokal forhandler tilkommer. Forbruk: 8,8-9,7 l/100 km variert kjøring. 
CO2-utslipp: 199-206 g/km (WLTP). Gyldig til 31.10.2020. Utstyrsdetaljer på avbildet bil kan avvike fra standard. Med forbehold om evt. trykkfeil. 

L200 4WD Double Cab X Edition fra kun kr 467.972**
ekskl. mva.

  

 

 

 

 

 

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

FOR PROFESJONELLE 
BRUKERE! * SKAPHENGERE 

* VAREHENGERE 
* TIPPHENGERE 
* KJØLEHENGERE 
* SALGSVOGNER 
 

ARBEIDSBRAKKER OG TILHENGERE 

VI HAR LØSNINGER FOR 
SMITTEVERN 

ØVERAASEN AS
Roald Amundsens veg 1 - 2816 Gjøvik
Tel: +47 61 14 60 00 - info@overaasen.no

www.overaasen.no

SNØUTSTYR FOR DEN PROFESJONELLE BRUKER...

2019-09_Snøutstyr.indd   1 16.09.2019   12:47:27
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DOKUMENTERE INNSPARINGER
– Målet er å finne mest mogleg effektive løysingar for gjennom-
føring av vegprosjekt. Løysingar som kan bidra til å redusere 
utbyggingskostnadane, auke nytta og korte ned byggetida. Vi skal 
dokumentere kva for innsparingar vi oppnår. På den måten kan 
vi hauste erfaringar og velje den beste løysinga for framtida, sier 
samferdselsministeren i pressemeldingen. 

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, er meget 
godt fornøyd med beslutningen fra departementet. 

 – Vi er veldig fornøyde med departementets avgjørelse. Vi får 
nå muligheten til å jobbe tett sammen med leverandørindustrien 
i utformingen av disse prosjektene.  Dette vil medføre at vi bruker 
mange flere kloke hoder til å finne de beste og mest kostnadsef-
fektive løsningene, sier Davik.

 Den beslutningen betyr også at disse strekningene fortsatt blir 
en del av Statens vegvesens portefølje. Det er Davik også godt 
fornøyd med. 

– Den forutsigbarheten er svært viktig for oss.  Nå er det full 
gass videre mot realisering av to viktige prosjekter på det norske 
riksvegnettet, forklarer en entusiastisk utbyggingsdirektør i en 
pressemelding mandag morgen. 

E39 HORDFAST STORD – OS
Statlig kommunedelplan E39 Stord – Os, Ådland - Svegatjørn ble 
godkjent 5. september 2020 av Kommunal- og moderniserings-
departementet. Strekningen er totalt 55 km lang, der flytebrua 
over Bjørnafjorden er 5,5 km. 

I tillegg er det hengebru over Langenuen på ca. 1700 meter, 
og lengste tunnelen er ca. 7 km og går under Søre Øyane i Os. 
Totalkostnaden er beregnet til 35,8 mrd. 

 – Prosjektet er perfekt for tidlig involvering av entreprenører 
og industri.  En stor del av prosjektet ligger på Tysnes, ei øy med 
svært dårlig vegnett og uten fast forbindelse. Det blir derfor et 
stort behov for anleggsveg. Enten i veglinja, som tilknytning til 

veglinja eller ved brufeste, sier prosjektdirektør Kjartan Hove i 
prosjektområde vest. 

 Entreprenøren vil være avhengig av ferje eller basere seg på 
egne kaier for å få en rasjonell transport av varer, materiell og 
personell. Med tidlig involvering kan entreprenøren bidra til at 
anleggsdriften blir optimalisert med tanke på dette. Det samme 
gjelder disponering av under- og overskuddsmasser i linja.  

 – Videre er det slik at vi over tid har jobbet med å involvere lokal 
industri og få kortreist produksjon og leveranse av bruelementer.  
Dette vil kreve at entreprenører og industri tidlig involveres i 
prosjektet, får å finne de beste løsningene, forklarer Hove.

 E6 FAUSKE – MØRSVIKSBOTN
Høsten 2015 ble det vedtatt en KVU for strekningen Fauske-Mør-
svikbotn. Den definerer to samfunnsmål:

Fremme regional utvikling i landsdelen og regionen, og gir gode 
vekstvilkår for nordområdenes næringsliv

Nye Veier har med stor suksess invol-
vert entreprenører tidlig i prosjekter. Nå 
skal Statens vegvesen gjøre det samme. 
I første omgang på to prosjekter. Ett i 
nord og ett i vest. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

– Vi ønskjer å få mest mogleg ut av fellesskapets pengar. Nye Veier 
har involvert entreprenørar tidleg i sine utbyggingsprosessar, med 
stor suksess. Vi vil gje Statens vegvesen same moglegheit. Etter at 
Statens vegvesen har gått gjennom sine prosjekt, har vi no bestemt 
at dei skal få jobbe vidare med to av prosjekta. 

Det sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en presse-
melding. 

I dag kan ikke Statens vegvesen involvere en entreprenør i et 
veiprosjekt før prosjektet er godkjent av Stortinget. 

ENTREPRENØR ETTER KS2
Behandlingen på Stortinget skjer dessuten først etter at regu-
leringsplanlegging er ferdig og siste kvalitetssikring (KS 2) er 
gjennomført. Dagens modell gir dermed ikke Statens vegvesen 
åpning for å involvere entreprenører på et tidlig tidspunkt i plan-
leggingen, slik Nye Veier AS kan gjøre. 

Det vil Regjeringen snu på. Samferdselsdepartementet ber nå 
Statens vegvesen om å forberede arbeid med tidlig involvering 
av entreprenører på to prosjekter: 

 ■ E39 Hordfast, Stord – Os
 ■ E6 Fauske – Mørsvikbotn
Det betyr blant annet at det på disse prosjektene vil være mulig 

å involvere entreprenører på et tidlig tidspunkt i planleggingen eller 
i arbeidet med å optimalisere løsninger innenfor gjeldende planer. 

Reduser dine kostnader med Webasto varmeløsninger

Engine-off systemet fra Webasto gjør det enkelt for deg å redusere 
dine kostnader. Samtidig med at den øker komforten i ditt kjøretøy 
markant. Den samlede besparelse kan være betydelig, men avhenger 
av antall tomgangs timer.

Beregn din besparelse her: http://apps.webasto.com/index.php?id=3263

Statens vegv esen bedt om å involvere 
entreprenør  tidlig i to prosjekt

TIDLIG: Nå får også 
Statens vegvesen 
lov til å involvere 

entreprenør tidlig i 
planprosess. Bildet 
er fra E6 Helgeland 
i 2018. (Arkivfoto: 

Jørn Søderholm) 

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

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

TOTALLEVERANDØR AV OLJE

Høstkam
panje 

på olje og filter

Tid for 
Oljeskift?

fra kr. 15,90 pr.l.
fra kr. 27,90 pr.l.
fra kr. 21,90 pr.l.
fra kr. 27,90 pr.l.
fra kr. 21,50 pr.l.
fra kr. 30,50 pr.l.
fra kr. 24,90 pr.l.
fra kr. 25,90 pr.l.
fra kr. 17,90 pr.l.
fra  kr. 22,90 pr.l.

Hydraulikkolje 32/46     
Motorolje E9/E7/CK-4    
Motorolje 15W-40 Cl-4 
Motorolje 10W-40 Cl-4 
Monograde SAE 10W 
Girolje 80W-90 GL-5 
Universal 10W-30
Transmisjonsolje
Sagkjedeolje  
Kjølevæske

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



SIDE 83SIDE 82 ANLEGGSMASKINEN | NR.08 | OKTOBER 2020

AKTUELT AKTUELT

ANLEGGSMASKINEN | NR.08 | OKTOBER 2020

RIPPER TANN
Ripper for tele, røtter, riving av 
bygg osv. Kraftig ripper med  

mange bruksområder.

      TØMMER GRIP
Tømmer griper er en fleksibel 
løsning for håndtering av ved, 

tømmer, stolper, rør,  
stein osv.

STEIN GRIP
Stein griper for håndtering 

av stein, kan også brukes til 
håndtering av avfall.

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

TRAASDAHL AS
- En profesjonell leverandør av kvalitetsprodukter

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

AVD. HALDEN
Knivsøveien 4, 1788 Berg i Østfold

Snefrid Elverhøi: 482 84 968 snefrid@traasdahl-as.no

Følg oss på: www.facebook.com/TraasdahlAnlegg/

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

• Hydraulisk skifting til ny enhet
• Velg mellom 6 forskjellig enheter

• Servicevennlig
• Sparer tid og penger

Danfoss hydraulikk og Brivini gear.

ROTOMASTER – det finnes kun en original
Monteres enkelt på gravemaskiner fra 3-55 tonn, samt hjullastere.

w
w
w
.kurergrafisk.no

Opplev nye A-serien 
hjullastere fra Hyundai

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

www.emsg.no

NYHETER:

• Driftssvekt fra 11 til 31 tonn
• Steg V motor fra Cummins uten EGR
• Moderne førermiljø og design
• Forbedret drivlinje
 -  Lock-up
 -  CVT (HL975A)
 -  Limited Slip
• Power mode for optimalisert 
 drivstofforbruk og ytelse

SIKKERHET:

• 360 graders kamerasystem
• Radar med objekt varsling
• Elektrisk døråpner på nøkkel
• Nytt design på panser for bedre sikt bak
• Holde ventil for bom
• Holde ventil for bom
• Alarm setebelte

• Eco system for driftssykluser
• Hi-Mate flåtestyring system
• Grammer komfort stol
• Justerbare armlener som følger stol
• Elektriske joysticks
• Nyutviklet vektsystem
• Økte serviceintervaller
• HD serie for tung industri

Innen 2020 skal strekningen oppfylle europeiske sikkerhetskrav 
for vegtunneler

Det siste var utløsende for hele prosjektet og gjelder strekningen 
Megården-Mørsvikbotn der «Sørfoldtunnelene» ligger.

I dagens situasjon er det 16 tunneler med samlet lengde på 
omtrent 18,6 km på den 56 km lange strekningen E6 Megård-Mør-
svikbotn. Tunnelene i Sørfold er trange, eksisterende tverrsnitt gir 
ikke plass for installasjoner, flere har 5,5 m mellom hvitstripene 
og det mangler sikkerhetsutrustning for å tilfredsstille tunnelsik-
kerhetsforskriftene. 

Det er flaskehalser i form av stigninger, også mellom tunnelene, 
og det finnes heller ingen omkjøringsmuligheter.

I prosjektet er det regulert en strekningslengde på 45 km for 
ny E6 som skal gi en innkorting på omtrent 11 km og reduksjon 
i kjøretid på 20-25 minutter. Vegbredden vil være 8,5 meter med 
dimensjonerende hastighet 90 km/t.

Prosjektet vil inneholde flere tunneler og også to større bruer.
– Vi ser at tidlig involvering av entreprenør kan bidra til å opti-

malisere tekniske løsninger, tunnellengder, håndtering av over-
skuddsmasser, massetransport med mer gjennom at vi kan utnytte 
entreprenørens kompetanse i tillegg til vår egen. Vi ser også et stort 
potensial i at Statens vegvesen, sammen med entreprenøren, kan 
utvikle gode klimatiltak og løsninger som kan redusere framtidige 
drift- og vedlikeholdskostnader, sier Stein Johnny Johansen. Han 
er prosjektdirektør for området i nord.

TIDLIG INVOLVERING
Generelt vil det være slik at de fleste prosjekter vil oppnå gode 
effekter gjennom tidlig entreprenørinvolvering. Også der man 
jobber med grunnlag i en allerede vedtatt detaljert regulerings-
plan. 

– Bakgrunnen for denne påstanden er basert på konkrete 
prosjekterfaringer. En slik tilnærming fører til at partene benyt-
ter felles erfaring og kompetanse for å optimalisere og utvikle 
prosjektet i fellesskap, skriver Statens vegvesen i pressemel-
dingen. 

Dette vil også føre til et sterkere prosjekteierskap hos partene 
og dermed mindre grunnlag for konflikter. For å oppnå ønsket 
mulighetsrom er det viktig at plangrunnlaget ikke detaljeres 
mer enn det som er nødvendig, og at det velges totalentreprise 
hvor entreprenøren gis anledning til å tilby egne løsningsforslag 
og tilhørende ansvar for å prosjekteringen av omforente/valgte 
løsninger.

– Det som kjennetegner slike prosjekter er at det er ønskelig 
å gi entreprenører større handlingsrom enn det som er normalt 
og ikke begrense deres muligheter for å komme med forslag til 
løsninger basert på egne erfaringer og kompetanse. Dette kan 
for eksempel gjelde grensesprengende prosjekter hvor det ikke er 
åpenbart hva som er «riktig» løsning og teknologi. En avklaring 
av løsning kan ha betydning for å kunne ferdigstille detaljert 
reguleringsplan, skriver SVV. 
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ÅRETS LÆREBEDRIFT – REGION SØRØST:

Lærlingene stor- 
trives på Geilo
«Det gode arbeidsmiljøet», «vi blir sett», «god veiledning», «vi får prøve så mye 
forskjellig», «alle stiller opp, samme hva det gjelder», «jeg føler at hele bedriften 
er med og følger meg opp». 
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Dette svarer lærlingene i Geilo Tomteservice AS når de blir spurt 
om hva som er bra med å være lærling i bedriften. 

GODT RYKTE
Opplæringskonsulent Frode Fadum Holm i Opplæringskontoret 
for anleggs- og bergfagene (OKAB), støtter opp under lærlingenes 
uttalelser.

– Det er ingen tvil om at lærlingene trives her. Geilo Tomteser-
vice har et meget godt rykte blant ungdommen. Det viser også 
antallet henvendelser bedriften får fra elever som ønsker læreplass 
eller utplassering der. Det går jo nesten ikke en uke uten at noen 
ringer og spør. Det er spesielt, sier Frode Fadum Holm.

– Tilbakemeldingene jeg får fra lærlingene er utelukkende 
positive. De forteller at de får frihet under ansvar, de får varierte 
oppgaver og de får lov til å prøve og feile. Dette er noe lærlingene 
vokser mye på. Noen lærlinger bruker litt mer enn den normerte 
tida for å få fagbrevet, og det er det full forståelse for her. Bedriften 

tør også å satse på ungdom med vidt forskjellige bakgrunner, noe 
jeg synes er et stort pluss. Jeg kjenner faktisk ikke til noen som 
ikke har trivdes hos Geilo Tomteservice, sier Holm, som har fulgt 
opp lærlingene i bedriften de siste fire årene.

– GIVENDE MED LÆRLINGER
Geilo Tomteservice ble etablert i 1992, og ble et AS i 2008. Grunn-
legger og daglig leder, Hans Petter Nässelqvist, begynte imidler-
tid som maskinentreprenør allerede i 1978. Bedriften har vokst 
sakte, men sikkert, og er med sine 26 ansatte i dag Geilos største 
maskinentreprenør. Typiske jobber er tomteutgravinger (særlig 
hyttetomter), veivedlikehold, VA-prosjekter og snøbrøyting.

– Hvorfor tar dere inn lærlinger?
– Det handler jo om rekruttering. Samtidig er det utrolig givende 

å kunne være med å bygge dem opp og forme dem fra bunnen 
av. Veldig mange starter nærmest på null når de kommer hit, og 
det å kunne veilede dem og bygge stein på stein synes vi er en 
spennende utfordring, sier daglig leder Nässelqvist.

– Det er utrolig artig å se at de utvikler seg og mestrer stadig 
mer, og vi er stolte når de får fagbrevet. Det er givende for oss, 
både personlig og som bedrift, sier han. 

FÅR PRØVD SEG PÅ ALT
Daglig leder får bekreftende nikk fra driftssjef Marius Høgberg, 
som legger til:

– En av fordelene med en bedrift som vår, er at lærlingene 
får vært med på alt fra A til Å. Vi er en mellomstor bedrift med 

GEILO TOMTESERVICE AS:
Nominert av: MEF region Sørøst
Hjemsted: Geilo, Hol kommune, Viken
Omsetning: NOK 50 mill.
Antall ansatte: 28
Antall lærlinger: 8 (28,6 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag: 5 i anleggsmaskinførerfaget, 
1 i anleggsmaskinmekanikerfaget, 1 i yrkessjåførfa-
get, 1 på vei og anleggsfaget.
Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 10 

Sted: Geilo 

GODT MILJØ: Lærlingene i Geilo 
Tomteservice skryter av det gode 
arbeidsmiljøet i bedriften. Fra venstre: 
Tore Skogheim, Pål Kleven Hernes, 
Knut Sollien Høgberg, Kim Helge 
Ovnan, Roar Strand Gilen, Vetle Bergli 
Kjemperud, Jonas Haugen. (Ikke til 
stede: Leander Sjaavaag Juvet).
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mange ulike typer prosjekter, og lærlingene får prøvd seg på de 
aller fleste arbeidsoppgavene. Her lærer de alt fra «scratch», fra 
å være i grøfta til å kjøre store maskiner, sier han.

– Det er krav om lærlinger både på driftskontrakter og andre 
kommunale jobber. På den siste VA-grøfta vår, hadde vi kun én 
fagarbeider og to lærlinger; én i vei- og anleggsfaget og én i anleggs-
maskinførerfaget. Lærlingekravet er ikke avgjørende for at vi tar 
inn lærlinger – vi har jo hatt lærlinger her i mer enn 20 år – men 
vi må selvfølgelig ta hensyn til det. 

– Når vi nå har hatt en god del lærlinger de senere årene, så har 
vi også fått et ungt og godt miljø her. Lærlingene er nysgjerrige 
og lærevillige, og gjerne interessert i moderne utstyr som GPS, 
maskinstyring og kabelsøkere. Vi ser stadig vekk at lærlingene 
hjelper de mer voksne ansatte med slike ting. Lærlingene tar 
ofte kontakt med hverandre når de lurer på ting, og de oppsøker 
hverandre utenom jobben også. I helgene samles de av og til og 
har rene mekkeverkstedet her, smiler Høgberg.

LIGNINGER, BRØK OG DIKTANALYSER
– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn 
lærlinger?

– Vi er først og fremst opptatt av gode holdninger og interesse 
for faget og bransjen. De er jo så unge, og mange har ikke bestemt 
seg helt for hva de vil. Noen har ikke engang sittet i en gravemaskin 
før. Vi prøver å se an personen, men interessen må uansett være 
der, sier daglig leder Nässelqvist.

– Når det gjelder resultater fra skolen er jeg kun opptatt av én 
ting, og det er fraværet, for det gjenspeiler seg gjerne i arbeidslivet. 
Det spiller ingen rolle om de er dårlig i matte eller norsk, men har 

de lite fravær – eller en god grunn for et eventuelt fravær – så 
er mye gjort. Hvis de i tillegg er blide og litt ydmyke, så er veien 
kort inn hit, slår driftssjef Høgberg fast.

– Jeg har aldri skjønt hvorfor ungdommene skal dømmes etter 
hvordan de mestrer ligninger og brøk og diktanalyser. I dag har 
man dessuten så mange hjelpemidler; det er bare å «google» en 
matteformel, for eksempel. Jeg hadde selv dårlige karakterer, men 
jeg kommer meg på jobb hver dag og jeg klarer å kjøre gravemas-
kin, sier han bestemt.

EGEN VEGG MED ALLE FAGBREVENE I BEDRIFTEN
Geilo Tomteservice tar også inn lærlinger og lærekandidater som 
ikke har gått det tradisjonelle skoleløpet. I tillegg har bedriften 
flere ansatte med høyst forskjellige bakgrunner.

– De har tatt inn tidligere agronomer og bilmekanikere, de har 
tatt inn folk med både fysiske og psykiske utfordringer, de har 
tatt over en lærekontrakt fra en annen bedrift, fordi lærlingen ble 
permittert der, og de har flere som går treåring i stedet for toårig 
lærlingeløp, sier OKABs Frode Fadum Holm.

– Vi har aldri, til dags dato, søkt etter en lærling. Vi blir 
oppringt, enten av elevene selv, av foreldrene eller av rådgivere 
på Hol ungdomsskole eller Ål videregående, hvor de spør om det 
er muligheter for læreplass eller å komme på utplassering. De 
fleste som er på utplassering, vil jo gjerne komme tilbake som 
lærlinger, sier Høgberg.

– Vi har dessverre ikke plass til alle og vi kan ikke hjelpe alle. 
Det første steget er gjerne å få til en utplassering, for å se om 
det er «liv laga». Det begynner vi gjerne med allerede i 9. klasse. 
Mange av disse er lokal ungdom som vi kjenner litt til fra før. 
Akkurat nå har vi en elev på utplassering fra 10. klasse og en fra 
Vg1, sier Nässelqvist. 

– Det er moro å se at kandidater med ulike bakgrunner kommer 
seg gjennom læreperioden, og det er artig at de tar fagbrev i ulike 
fag, ikke bare anleggsmaskinførerfaget. Noen har også tatt to 
fagbrev. Vi har en egen vegg oppe i andre etasje med alle fagbrevene 
lærlingene våre har tatt. Den er vi litt stolt av, forteller Høgberg.

"PIMPER" OPP FIRMABILEN
– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan 
følges de opp?

– Det er veldig kort vei mellom daglig leder og meg selv og ned 
til lærlingene. De kommer bare innom her, så slår vi av en prat og 
vi gir dem det de trenger av praktisk informasjon til å begynne 
med. Lærlingene blir behandlet likt som alle andre ansatte fra 
første stund. Alle lærlinger blir derfor utstyrt med firmabil, så 
fremt de har «lappen». Det er jo en liten gulrot for dem. Men 
det hender det blir litt «overkill» med soting av ruter og annen 
«pimping», ler Høgberg. 

– Vi har ingen fast fadderordning her, men Hans Petter og jeg 
fordeler lærlingene mellom oss. I tillegg har vi noen uteinstruktører, 

som følger lærlingene opp litt ekstra. Noen av gutta er flinkere til 
å lære bort og ta seg av lærlingene enn andre, så vi er bevisste på 
hvem vi plasserer lærlingene sammen med, sier han.

– Lærlingene begynner gjerne med å jobbe litt i grøfta, og tar 
kanskje med seg en traktor og lærer seg de ulike fraksjonene av 
pukk og grus etc. De lærer det mest grunnleggende først, før det 
blir mer maskinkjøring etter hvert. Vi tror det er fornuftig måte 
å gjøre det på.

VOKSER MED ANSVAR
Ifølge OKABs Frode Fadum Holm er bedriften kjent for å gi 
lærlingene mye frihet under ansvar, og får utfordrende og vari-
erte oppgaver.

– Det er viktig å gi dem en sjanse. Vi vet selv hvordan det er, for 
vi var jo ikke akkurat ferdig utdanna da vi begynte, vi heller. En 
av lærlingene våre har nå fått et stort brøyteansvar, hvor han må 
ha kundekontakt, ta vakttelefon og styre de to andre ansatte på 
roden, som er eldre enn ham. Vi er selvfølgelig i bakgrunnen og 
følger med, men dette er noe de vokser veldig på. Det er utrolig 
gøy å se dem utvikle seg, forteller Høgberg.

– En av våre fordeler er at vårt markedsområde er relativt lite, 
sammenlignet med mange andre firmaer. Vi ønsker å være så lokale 
som mulig. Det vil si at vi hovedsakelig tar jobber her på Geilo, og 
sjelden mer enn et kvartes kjøretur unna. Så dersom lærlingene 
lurer på noe eller trenger hjelp, er det alltid veldig enkelt for en 
av oss å kjøre ut og hjelpe til, forklarer daglig leder Nässelqvist. 

FLEST LÆRLINGER AV ALLE
– Hvordan blir lærlingene fulgt opp i denne bedriften, sett fra 
OKABs ståsted?

– Bedriften er meget dyktig til å inkludere lærlingene i arbeids-
oppgavene. Det er lite hierarki, og en lav terskel for lærlingene å 
gå til ledelsen og spørre hvis det er noe. Det er også rom for alle 
typer mennesker i bedriften. De tar inn så og si alle til intervju 
og slår av en prat, sier Fadum Holm.

– Geilo Tomteservice er svært aktive og engasjerte når det 
gjelder rekruttering. Daglig leder reiser på skolemøter til ungdoms-
skoler og videregående skoler, han sitter i prøvenemda i fylkeskom-
munen og i en arbeidsgruppe med skole og næringsliv i Hallingdal. 
Det er god rekruttering til bransjen i Hallingdal generelt, og Geilo 
Tomteservice har områdets høyeste prosentandel lærlinger. De 
legger mye tid og ressurser i dette, og tar inn elever på utplassering 
allerede fra 9. og 10. klasse. Det er hjerterom for alle hos Geilo 
Tomteservice. Bedriften er rett og slett et eksempel til etterføl-
gelse, avslutter han. 

RADARPAR: Driftssjef Marius Høgberg (til venstre) og daglig leder Hans 
Petter Nässelqvist er begge med og følger opp lærlingene. 

ROS: Han ser kanskje streng ut her,  
men opplæringskonsulent Frode Fadum  
Holm i OKAB (i midten) skryter av Geilo  
Tomteservice, og mener bedriften er et  

eksempel til etterfølgelse når det gjelder  
arbeidet med lærlinger. Her er han  

sammen med daglig leder Hans Petter  
Nässelqvist (venstre) og driftsleder  

Marius Høgberg. 

Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskin- 
entreprenørenes Forbund (MEF) å premiere 
foretak som i særlig grad har utmerket seg i 
sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller 
lærekandidater. MEF håper at prisen kan bidra til 
å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som 
gjøres av næringslivet, og at den vil inspirere og 
motivere bransjen som helhet. 

Kåringen av Årets lærebedrift 2020 finner sted 
tidlig i 2021.
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EARTHMAX SR 41
Uansett hvor krevende oppgavene dine er kan 

du stole på EARTHMAX SR 41 når det gjelder 

arbeid som krever ekstraordinær trekkraft. 

Takket være stålradialstrukturen og det 

spesielle blokkmønsteret har EARTHMAX SR 

41 enestående motstandsevne mot punktering 

og ekstra lang levetid. Med dette dekket kan 

du jobbe lange dager uten avbrudd og med en 

ekstraordinær arbeidskomfort. 

EARTHMAX SR 41 er BKT sin løsning for de 

røffeste driftsforholdene innen transport, lasting 

og skyving av masser.

A LONG WAY
TOGETHER

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

IMPORTØR: NDI NORGE AS
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www.steelwrist.com

STE
EL CASTED

STEELWRIST

FRONT PIN LOCK

STEELWRIST   

COMMITMENT TO 
EFFICIENCY
Hvilken tiltrotator blir å finne på din neste maskin?
Steelwrist, den raskest voksende tiltrotator  
produsenten på markedet i dag!

Open-S – den åpne 
bransjestandarden for hel- 
automatiske maskinfester. 

Les mer på www.opens.org

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

Tøffere tider krever robuste produkter!  
Betong varer lengst og tåler mest.
Ølen Betong er en landsdekkende leverandør av rør og kumsystemer i betong.
Fabrikker for ig-rør og kumsystemer i betong, samt elementer til bygg og samferdsel.

En solid framtid

Vinteren er her!

MHC-700 MHT-700 MH-700

Mobil Steamgenerator fra Steamrator Oy Finland

Bestill før vinteren kommer. Tine snø og is før støpning.  
Holde anleggstomta isfri. 200 grader steam etter 3-5 min fra start. 
Enkel betjening. Alle instruksjoner på norsk.  

Kontakt oss for tilbud og leveringstid.

e-mail: haro-a@online.no
web: wwwwww..sstteeaammggeenneerraattoorr..nnoo

Tlf: 902 08 047
Eillef Guttormsensvei 5
3610 Kongsberg
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90 mann i 
døgndrift på 
"koronaprosjekt" 
i Østerdalen
Full fart for koronapenger, natt og dag. Slik var det da en  
lang rekke maskinentreprenører samarbeidet om å fjerne  
kritiske skader på riksvei 3.
Tekst: Harald Vingelsgaard – anleggsmaskinen@mef.no
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TYNSET: – Et spennende prosjekt. Det 
er artig å se hvordan andre jobber, sier 
anleggsmaskinfører Tor Ole Smedås. 

Han er ansatt i maskinentreprenørfir-
maet Ramlos, som holder til i Os i Øster-
dalen. 

Vanligvis gravemaskin, men firmaet 
hadde behov for en ekstra sjåfør til denne 
jobben. Derfor er han lastebilsjåfør på 
denne jobben. 

SETNINGSSKADER 
Vi møter ham på riksvei 3 mellom Alvdal 
og Tynset nord i Østerdalen, en to mil 
strekning med kritiske setningsskader 20 
steder. Tjue, ja. Intet mindre. 

Det vil si steder der veien har sunket 
både loddrett ned og sideveis. Den har 
vært forferdelig dårlig å kjøre på, for å si 
det som det er. 

Veien ble stengt torsdag ettermiddag 
klokka 18.00 og var stengt i tre døgn 
mens det intensive anleggsarbeidet pågikk. 
Smedås jobber 12 timers skift, det vil si 12 
timer på og 12 timer hvile.

– Jeg er vant til lange dager, så det er ikke 
noe problem, sier han.

Han kjører Glasopor. Snart er han 
framme ved stedet hvor han skal tippe, 
noen kilometer sør for Motrøkrysset på 
Tynset. Der er halvparten av veien, den 
ene veibanen, utgravd i om lag to meters 
dybde. Smedås tipper. 

Glasopor er svært lett masse som brukes 
til å bygge opp igjen veien. Den legges i 
flere lag, med geonett og fiberduk mellom 
hvert lag. Med lett Glasopor blir det ikke 
så stor belastning på den dårlige grunnen, 
som det ville vært med for eksempel knust 
fjell.

TOMT
Når Smedås har tippet, kjører han sørover 
noen kilometer for å hente mer Glasopor 
fra et sted hvor det skal ligge en haug ved 
veien. Men ved dette stedet er det tomt. 
Da er det tid for improvisasjon. 

Han får vite at han skal kjøre noen kilo-
meter videre, nesten til Auma. Der er det 
mer Glasopor. Men det er veiarbeid, med 
så mange andre maskinentreprenører på 
riksvei 3 samtidig, at han må svinge inn på 
fylkesveier og små stikkveier, for å komme 
fram til riktig sted. 

Framme i Auma fjelltak, er det mange 
lastebiler som venter på å få fylt opp sine 
biler med Glasopor. 

En stor hjullaster lesser på om lag én og 
en halv skuffe på bilen til Smedås, så er det 
fullt. Smedås kjører tilbake for å fylle mer 
Glasopor i veikroppen. 

NATT: Eirik Langøien Bakken  
tipper på riksvei 3 i mørket  
sent fredag kveld.

OPPGRADERING: En del av RV 3 noen 
kilometer sør for Tynset. Her blir 
kritiske setningsskader reparert i 

det ene kjørefeltet. En del av en stor, 
kortvarig og intens jobb på RV 3 i 

høst. Den ble finansiert med statlige 
midler som tiltak mot konsekvenser 

av korona-epidemien. (Alle foto: 
Harald Vingelsgaard)

Sted: Alvdal-Tynset

JOBB: Maskinentreprenørene Lars Olav 
Harsjøen (som kjører gravemaskin) og Eirik 
Langøien Bakken (som kjører tippbil med 
henger) tar en kort pause på riksvei 3. 
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KORONAPENGER
Prosjektet på riksvei 3 kom i stand med 
"koronapenger". Det vil si midler som 
staten i våres bevilget til Statens vegvesen 
for å holde hjulene i gang i anleggsbransjen.

– Vi anslår at utbedring av kritiske 
setningsskader på riksvei 3 mellom Alvdal 
og Tynset vil koste mellom 10 til 15 milli-
oner kroner. Det sa prosjektleder Anteja 
Solberg i Statens vegvesen før de endelige 
kostnadene ble fastsatt. 

Et vilkår for bruk av koronapenger til 
dette prosjektet, var at det skulle gi arbeid 
til mange mindre bedrifter. I dette tilfellet 
alle underentreprenørene til Gjermunds-
haug.

Etter tre døgn med hektisk arbeid har 
veien fått en mye bedre standard. Men mye 
gjenstår. RV 3 mellom Alvdal og Tynset har 
fortsatt store setningsskader mange steder. 

– Denne strekningen har en dårlig, 

gammel vei som er gått ut på dato. Trafik-
ken øker. Tungtrafikken også. Vi håper poli-
tikerne kan gi mer penger til utbedring av 

flere setningsskader på riksvei 3 mellom 
Alvdal og Tynset, sier prosjektleder Anteja 
Solberg i Statens vegvesen. 

Frydenbø Industri

frydenbo-industri.no 63 87 17 00  /  post.fino@frydenbo.no

Vi holder deg gående!
Deutz byttemotor for:
• Industri
• Landbruk

Et raskt og prisgunstig alternativ til reparasjon.

• Anlegg
• Marine

Feie rent med engcon

www.engcon.com

engcons feievalser – Gir sammen med tiltrotator økt 
utnyttelsesgrad og åpner for uante muligheter innen en rekke 
spesialområder. Uansett om dere skal feie snø, sand, grus 
eller jord blir dette raskt favorittredskapet dere ikke kan være 
foruten.

For gravemaskiner i vektklassen 6—30 tonn

Telefon 22 91 80 90

FULL FART
Vi takker for turen og reiser sørover til Alvdal, 
hvor det også er full fart mange steder.

Veien er stengt, og svært godt skiltet med 
omkjøring. Vakter passer på både på nord-
siden, sørsiden og østsiden av anleggsom-
rådet. Likevel kommer det personbiler inn 
på veien hvor anleggsarbeidet pågår. Disse 
bilistene har funnet fram til små bygdeveier, 
gårdsveier og lignende, og kjører ulovlig på 
anleggsområdet tilsynelatende som om det 
skulle vært ok. 

Mens vi kjører til Alvdal, tar vi en telefon 
– håndfri, naturligvis, til daglig leder Per 
Martin Rønningen i Ramlos.

– Hvilken betydning har denne jobben 
for din bedrift?

– Vi er med på å gjøre veien mye bedre. 
Vi får flere oppdrag, selv om vi for så vidt 
har bra med oppdrag, sier han og snakker 
om koronatidene.

Ramlos kjører fire lastebiler i massetrans-
port på dette prosjektet. Rønningen regner 
med at denne jobben gir om lag en halv 
million kroner i inntekter til hans firma.

Rønningen viktigste ønske framover 
er noe helt annet enn tiltaksarbeid som 
dette. 

MER PÅ VA 
– Vi ønsker at kommunene skal bruke mer 
penger til VA-anlegg.

Vi takker for en kort prat og parkerer 
ved et annet kritisk punkt på riksvei 3. Vi 
er noen kilometer nord for Alvdal, nær 
transportfirmaet Espeland.

Vi møter Eirik Langøien Bakken, som 
kjører bil og henger fullastet med knust 
stein. Han er medeier i firmaet Langøien 
Grus og Transport AS.

– Vi har to vogntog på denne jobben. 
Tippbiler med henger, altså.  Vi kjører 

med seks mann som arbeider skift. Det er 
positivt for vår bedrift at bilene går døgnet 
rundt, fastslår han.

Bilene kjører vekk asfalt og masse som 
skal fjernes fra veibanen, før de kjører inn 
igjen både Glasopor og knust fjell. 

– Hvilken betydning har denne jobben 
for deres firma i disse koronatider?

– Vi har mye å gjøre. Har ikke merket 
noe til dårlige tider. Det er moro for oss å 
være med på prosjekter som dette. Her er 
det skikkelig trøkk, sier Bakken. 

90 ARBEIDERE
Bortimot 90 anleggsarbeidere deltok på 
utbedring av riksvei 3 disse dagene. 

Flere titalls maskiner og biler var i sving 
samtidig. Alt under ledelse av Gjermunds-
haug Anlegg, som var HE og har en ramme-
avtale med Statens vegvesen for riksvei 3 
i Hedmark. 

"KORONAPROSJEKTET" PÅ RV 3 I ØSTERDALEN

Utbedringen av RV 3 mellom Tynset 
og Alvdal ble utført av Gjermunds-
haug Anlegg som hovedentreprenør. 
I tillegg til mange egne mannskaper 
var blant annet disse med på innleie:

■	 Ramlos AS
■	 Langøien Grus og Transport AS
■	 Brødr. Harsjøen Entreprenør- 
 forretning AS
■	 Lars Olav Harsjøen Entreprenør AS
■	 Leif Sturla Lillestrøm Maskin og  
 Transport AS
■	 Mobilgrus AS
■	 Brødr. Oskarsen AS
■	 Veidekke.

Riksvei 3 ble utbedret 20 steder 
mellom Alvdal og Tynset, samt noen 
steder både sør for Alvdal og nord 
for Tynset. 
Om lag halvparten av punktene med 
de kritiske setningsskadene, er gravd 
ut i to meters dybde og bygget opp 
igjen med tre lag Glasopor á 40 cm. 
Over Glasopor er det 65 cm knust 
fjell. På toppen av dette er det lagt 
tre lag asfalt, til sammen 21 cm. 
De andre punktene er bygd opp med 
om lag 80 cm knust fjell og tre lag 
asfalt, med til sammen 21 cm.
Det er også skiftet ut to 
stikkrenner.

GLASOPOR: Tor Ole Smedås tipper 
Glasopor for å fylle opp igjen den ene 
veibanen på riksvei 3 noen kilometer 
sør for Motrøkrysset på Tynset.

TIPP: Eirik Langøien Bakken tipper her 
for å bygge opp igjen riksvei 3 på et av 
stedene hvor det var setningsskader 
mellom Alvdal og Tynset.

INTENS: – En spennende jobb med mye trøkk, 
sier Tor Ole Smedås. Her foran lastebilen på 
riksvei 3 som ble reparert med koronapenger.

REPARERT: Her er veien nesten 
ferdig etter omfattende reparasjon 
av setningsskader noen kilometer 
nord for Alvdal.
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IBC er den intelligente kranspisstyringen, hvor sensorer 
leser aggregatets plassering og algoritmer styrer kranens 
bane i en glidende bevegelse.

Kranen er enkel å bruke og presis i alle posisjoner.

IBC har imponert det profesjonelle skogbruket.

Se video på vår nettside

https://www.deere.no/no/skogsmaskiner/ibc/

OG KRANEN  
FØLGER SELV ETTER 

SJÅFØREN STYRER AGGREGATET

Se vår kampanje på fantastiske vintermaskiner

hhmaskin.no/vinterkampanje/

Forhandlere:
Sortland: Maskinteknikk Nord. Tlf: 91634187
Kyrkseterøra: HOB Verkstedsenter. Tlf: 95257953
Bergen: Åsane Mek. Industri AS. Tlf: 55190245
Stavanger: Aarsvold Kran og Hydraulikk AS. Tlf: 51622990
Kristiansand: Agder Anleggsenter AS. Tlf: 92117000
Fagernes: Lie Maskin AS. Tlf: 91360000

Tilpasset maskiner
fra 9 - 110 tonn

ARDEN STÅLSAKSER
FOR MONTERING PÅ
BOM ELLER STIKKE
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Rolf Aakvik flytter maskiner og utstyr med tungtrekker i Tverås Maskin & Transport.  
Han har vært med som testsjåfør i utviklingen av den nye, spektakulært kraftige 
Scania 770 S. – Fikk hjertet til å banke ekstra, sier den erfarne sjåføren. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Trønder var 
testsjåfør på  
nye Scania 770

STJØRDAL: – Ikke i min villeste fantasi 
hadde jeg trodd jeg skulle fått være med 
på utviklingen av verdens sterkeste lastebil. 
Men det var det som skjedde. 

Omtrent det blir Rolf Aakvik sitert på i 
en pressemelding fra Scania. 

Anledningen er den nylige lanseringen 
av Sjefen Over Alle Sjefer der i gården: 
Den nye V8-motoren på 770 hestekref-
ter. Scanias ubestridte flaggskip kjører 
forbi Volvo i den evige kampen om flest 
hestekrefter. Scania har lokket og lurt så 
mye hester ut av sin nye V8-er at de kan 
montere et 770-skilt i grillen. 

20 hester mer enn Volvo 750, og verdens 
antakelig sterkeste serieproduserte lastebil. 

Nyheten kommer  g a r a n t e r t  til å treffe 
entusiastiske kunder og sjåfører i Norge. 
Være seg som trekker og/eller med tipp- og 
brøytepåbygg. 

RYKTER
Ryktene har surret rundt i lange tider. 
Stadig tettere mellom behørig lekkede 
animasjonssnutter på Facebook har gitt 
gode signaler om hva som var i vente. 

For entreprenør- og transportfirmaet 
Tverås Maskin & Transport i Stjørdal 
kommer de 770 hestene ikke som noen 
overraskelse. Der har man nemlig vært med 
på å utvikle herligheten. 

Scania har gjort felttesting av den nye 

bilen i tett samarbeid med et utvalg kunder 
og Scania-brukere. MEF-eren og trønder- 
entreprenør Tverås er en av dem. 

Selskapet har ifølge en pressemelding 
fra Scania 16 knuseverk, 71 gravemaskiner 
og 34 hjullastere som fraktes på kryss og 
tvers av landet. Det krever sitt av vogna 
svingskiva sitter fast på. 

– Vi har brukt Scania i mange år. Vi er 
fryktelig stolte over å få være med på felt-
testingen av en nye V8-eren. sier Frode 
Tverås i pressemeldingen. 

Da han fikk forespørselen fra Scania om 
de ville være med på testing av den nye 770 
S lastebilen var han ikke i tvil: Oppdraget 
måtte gå til Rolf Aakvik. Han begynte som 

LEDENDE INNEN FJELLSIKRING
Et maskinentreprenørfirma med over 40 års erfaring

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

Sprøytebetong  
Sprenging og demolering

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

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

GJØR KREVENDE OPPDRAG ENKLERE

Sted: Stjørdal

STERK: Scanias nye motor  
vil nok bli å finne i mange biler  
på norske skilter, med diverse  

hengere og påbygg.  
(Alle foto: Scania)
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Kjøp en 
Claas Axion 830 

og få med en 13 tonns 
Robus leedumperhenger 

GRATIS.

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)

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

Kvalitetshengere
for anlegg og 
landbruk på lager. 
Flere typer.

KVALITET OG SERVICE

GRATIS

lærling i selskapet for 17 år siden, og har 
brukt hver eneste arbeidsdag etter det på flyt-
ting av maskiner og utstyr over hele Norge. 

– Jeg er for det meste en ganske rolig 
person. Men det oppdraget fikk hjertet 
mitt til å banke litt ekstra. Jeg fikk ikke vite 
hvor mange hestekrefter den nye motoren 
hadde, men jeg kunne lett kjenne at dette 
var noe helt ekstraordinært. Kanskje den 
sterkeste lastebilen i verden, men det kunne 
ikke jeg vite, sier Aakvik i pressemeldingen. 

Til slutt fant han ut at den er på 770 hk. 

HVERDAGSDRIFT
I testperioden for Scania hadde han i 
oppdrag å gi tilbakemeldinger på hvordan 
den nye V8-eren fungerte i hverdagsdrift, 
og foreslå mulige forbedringer. Han har 

ikke ennå helt tatt inn over seg at hans erfa-
ringer og meninger skulle bli et lite, men 
viktig bidrag til den nye Sjefen på veien. 
Eller King of the Road, som Scania liker 
å kalle seg. 

– Jeg har delt mine meninger om både 
hvordan motoren går i bratte stigninger 
og hvordan det er å bo i hytta. Den ekstra 
effekten i motoren er spesielt nyttig med 
de tunge lastene jeg kjører. Ofte i bratte 
bakker. Hytta er også utviklet til det bedre, 
og har blitt bedre å bo i enn før. Alt i alt har 
jobben min blitt mye enklere med denne 
bilen, sier Rolf Aakvik i pressemeldingen 
fra Scania-gruppen. 

FIRE NYE MOTORER
Scania lanserer nå fire nye V8-motorer på 

henholdsvis 530, 590, 660 og 770 hk. Med 
forbedringer i både motorer og drivverk, 
skal nye biler bruke betydelig mindre driv-
stoff enn de litt svakere V8-motorene de 
tar over for.

Scanias nye V8-motorer tilbyr rekordhøy 
effekt forbedret drivstoffeffektivitet. Totalt 
kan besparelsen være opp mot seks prosent 
«eller mer under rett forhold».

Det mest spektakulære, og det som 
tiltrekker seg mest interesse, er den nye 
toppmodellen på 770 hk og 3700 Nm.

Den nye DC16 123-motoren, med 
massive 770 hk, erstatter den tidligere 
toppmodellen med 730 hk. Forskjellen 
mellom dem, er at 770 hk V8 er basert på 
samme, oppdaterte, plattformen som resten 
av den nye V8-serien. 

BIL

NY: 770 hk i den nye, største motoren. ERFAREN: Rolf Aakvik har vært testsjåfør for Scania.

TUNGTREKKER: I 17 år har Rolf Aakvik 
kjørt land og strand rundt med maskiner 
og utstyr for Tverås Maskin og Transport 
AS. For det meste i Scania. 

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

4 Elektronisk lagring, håndtering og sending av 
bilag og dokumentasjon

4 Maskin-, time-og materiellregnskap

4 Datafangst på anleggs-
 plassen

Komplett
økonomisystem for

entreprenører

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

REGNSKAP PROSJEKT HANDEL LØNN
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– for info om heavy duty-sortimentet, Ring jonny idag! Tlf: 905 48 439

HARD EQUIPMENT LONG LIFE

1 ÅRS GARANTI

NY MODELL
Hardlife AS lanserer sin nyeste 
modell WL 408 m/full vinterpakke.

• Hydraulisk Brøyteskjær (V-plog)
• Sand/saltspreder
• Fjernstyrt Dieselvarme 
• 4 stk Piggkjettinger.

helt ny 8-tonner 
en maskin med høy kvalitet 
bygget på kjente komponenter.HE80-E

WL 408

MOTORISERT

• ingen oppdrag  for vanskelige

renskeskuffe 1800l rock dig 2400l graveskuffe 1800l

kr 59.900,- Kr 79.900,-Kr 99.900,-
  Murings- og  
      plastringsskuffe

Kr 49.900,-
1450l

SpesIFisert for norske vÆ rforhold KUN KR. 521,- PR KVM!
- SAMMENLIGN GJERNE MED KONKURRENTER!

husdyrtelt

lagerhaller

containeroverbygg

rimelige helårshaller opptil 400kvm på lager

-teamet ser frem 
til en hyggelig prat med deg!

@HardlifeAS            
@hardlifeas56 14 8000

www.hardlife.no

Andre størrelser tilgjengelige (WL 12 og WL 16)

– for nyttig info om våre maskiner, 
Ring SVEIN idag! Tlf: 911 25 248

telt OG teltoverbygg

KUN  399.000,- 

      Vi har løsningene du trenger til driften!

i RABATT
NÅ   10.000 KR

Kan leveres med 2 eller 4 sidedører + endeåpning

Ordinær pris: 99 900,- eks mvaknalltilbud!knalltilbud!

RABATT på 15x24m
NÅ   15.000 KR• Lang Levetid

• 100% vanntett
• Fleksibel og lav kost
• Galvanisert
• Flammehemmende
• Kraftig PVC
• Enkel montering/demontering
• Ulike farger og kvaliteter

    Ord.pris: 209 000,- eks mva

telt OG teltoverbyggMOTORISERT

Gravemaskinskuffer

• Lang Levetid
• 100% vanntett
• Fleksibel og lav kost
• Galvanisert
• Flammehemmende
• Kraftig PVC
• Enkel montering/demontering
• Ulike farger og kvaliteter

HEAVY DUTY

KUN  149.000,- 

alle priser er eks mva og frakt – forbehold om feil og endringer – tilbudene gjelder så langt lageret rekker.

HEAVY DUTY

– for gode tilbud på telthaller og containere, ring kurt idag! Tlf: 480 58 454

40 HQ container

•   Miljøtilpassede Steg 5 motorer

•   Bredt modellprogram

•    Maskiner og vinterutstyr  
tilpasset ditt behov

•    Høy kjørefart

•    Svært lave eie og driftskostnader

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

 

I  

DUT
CH

QUALTYBRAND

Vi gjør deg klar til vinter’n
– riktig utstyr til riktig tid!

ØMS Rail & Maskin AS  
-Din partner innen Anlegg & Bane
Øvre Skaugvei 14, 1911 Flateby
Tlf: (+47) 41 00 46 20 
www.oems.no

Følgende opplegg:
-ta kun med ØMS logo og kontakt/firma info fra den gamle 
annosen «1609_Østlandske…etc.» samt Lännen og Rosenqvi
logo hvis disse er ok. Ellers finner du dem under signaturen f
kunden i mailen under.
-bruk de to bildene og den grønne rundingen «powered by 
stage 4 engine» i fila «Advert_Norway».
-Få også med Vortok logo fra mailen til kunden under.

Tekst til annonsen:
Plasser ØMS logoen oppe til venstre hvis mulig og sett tekst til 
høyre for den «Total leverandøren på jernbaneutstyr»
Plasser teksten «Ny Lännen 8800K» på passende sted.

Er du klar for vinteren?
Gjør vintervedlikeholdet enklere, raskere og mer 
kostnadseffektivt med en Multimaskin fra Lännen.
Raskere enn en hjullaster, full hydrostatisk drift 
og ekstreme oljekapasiteter for drift av et hav av 
utstyr!

             Pris fra 1.480.000,-



Høyt over Drammen by pågår det spektakulær anleggsrørlegging. Kaare 
Mortensen Buskerud AS legger 760 meter med 1400-kilos duktile støpejernrør  
i et til dels svært bratt skogsparti.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Bratt rørlegging
AKTUELTAKTUELT
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BRATT: Det legges rør  
med en helning på opp mot 

60 prosent på på dette 
spenstige prosjektet.

Innsjøen Glitre er drikkevannskilde for en stor befolkning i 
Drammen og flere nærliggende kommuner. Hvis du noen gang 
har drukket en Aass-øl, har du fått i deg vann fra Glitre. Norges 
eldste bryggeri, Aass Bryggeri, har nemlig Glitre som sin vannkilde. 
Takket være en ny rørledning gjøres denne vannforsyningen nå 
sikrere. 

STABIL VANNFORSYNING + KRAFTPRODUKSJON
Fra Glitre renner vannet gjennom en 12 kilometer lang tunnel ned 
til vannbehandlingsanlegget ved Landfall i Drammen, som ligger 
ca. 340 meter over havet. Derfra går vannet i dag i rør gjennom 

en 550 meter lang tunnel ned til Øvre Åssiden høydebasseng, 
ca. 160 høydemeter lengre ned mot byen. Det er på denne siste 
strekningen det nå legges en ny vannledning. Dette vil gjøre det 
mulig å føre vannet forbi høydebassenget, ved behov for vedli-
keholdsarbeid, og dermed sikre en stabil vannforsyning. Bygg-
herren, Glitrevannverket IKS, skal i tillegg benytte anledningen 
til å produsere strøm fra vannet som vil fosse nedover i de nye 
rørene som nå legges. Prosjektet innebærer derfor også bygging 
av et kraftverk like ved høydebassenget.

60 % HELNING
Det er den lokale maskinentreprenøren Kaare Mortensen Buskerud 
AS som er hovedentreprenør på prosjektet. Åtte mann fra bedriften 
er med på jobben, pluss et par-tre mann fra underentreprenøren 
FS Betong. I tillegg har Erik Nubberud Fjellsprenging AS vært inne 
som underentreprenør i forbindelse med sprengningsarbeider.  
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OPPTIL 70% AVSLAG
NORGES ENESTE OUTLET ARBEIDSKLÆRNORGES ENESTE OUTLET ARBEIDSKLÆR

Mest kvalitet for pengene i 20 år!

SCANSLEP AS Kobbervikdalen 93 b, 3036 Drammen 
E-post: salg@scanslep.no • www.scanslep.no 
tlf. 32 80 10 30

Leasing fra 
kr 3.890,- 
pr. md.

Leasing fra 
kr 2.500,- 

pr. md.

Leasing fra 
kr 6.850,- 

pr md.

Jobben ble påbegynt like etter påske i år og skal være ferdig neste 
høst. Når Anleggsmaskinen er på besøk i månedsskiftet september/ 
oktober, er entreprenøren i ferd med å legge rør i det aller bratteste  
henget i hele traseen, som arbeiderne betegnende nok kaller 
«Brattbakken». 

– Det er rimelig bratt her, ja! Rørene vi legger her nå, har en 
helning på ca. 58 prosent, og det er nok over 60 prosent på det aller 
bratteste. Det er så bratt at det kan være vanskelig bare å holde 
seg på beina, forteller driftskoordinator og maskinfører i Kaare 
Mortensen Buskerud, Svein Erland Finnerud. Han har drevet med 
gravearbeider i drammensområdet siden 1984 og vært borti mye 
forskjellig, men dette prosjektet skiller seg klart ut.

– Jeg har jo drevet med dette i mange år, og liker derfor litt 
utfordringer. Dette er et veldig spesielt prosjekt som er det moro 
å få være med på. Dessuten er det en veldig fin arbeidsplass her 
oppe, sier han fornøyd.

1,4 TONN TUNGE RØR
Den nye rørtraseen er 760 meter lang, og rørene som legges er 
Ø600 mm duktile støpejernrør. Det byr på enkelte utfordringer 
å frakte, manøvrere og legge disse rørene, som kommer i lengder  
på 6,24 meter. 

– Rørene importeres fra Tyskland. Hvert rørelement veier 
mellom 1300 og 1400 kilo, og de blir fraktet til et lite mellomlager 
oppi bakken her. Derfra henter vi dem med hjullaster. Vi bruker 
en klype polstret med gummi for ikke å skade rørene, og kjører 
dem på en traktorvei bort til rørtraseen. Vi har måttet hogge en 
del trær langs denne veien for å få plass til å kjøre med rørene 
liggende på hjullasteren, forteller Finnerud.

– Ved selve rørtraseen bruker vi en gravemaskin til å senke 
rørene ned i grøfta. Vi fester en jibb på stikka, for å få tilstrekkelig 
rekkevidde på maskinen – grøfta er jo hele 8,30 meter dyp på det 
meste. Jibben, som vi vanligvis bruker til å løfte gummimatter i 
forbindelse med sprengning, egner seg nemlig godt til å stroppe 
røret fast i.

HOGGING OG SPRENGNING
Før Svein Erland Finnerud og resten av gjengen kunne begynne 
å legge rørene nedover den bratte skråningen, måtte det gjøres 
en del forarbeider.

– Aller først hogde vi skog nedover hele traseen, som er ca. 15 

TØFT: Masser dumpes nedover 
«Brattbakken». Ikke alle trives 

med å kjøre dumper i så bratte, 
trange og svingete partier som 

på dette prosjektet.

DREVEN: Driftskoordinator og maskinfører i Kaare 
Mortensen Buskerud, Svein Erland Finnerud, har 
drevet med gravearbeider i drammensområdet siden 
1984. Han har vært borti mye forskjellig, men dette 
prosjektet skiller seg klart ut, ifølge ham selv.

TUNGT: De duktile rørene blir fraktet nedover bakken med hjullaster, 
inntil en gravemaskin må overta og løfte det ned i traseen. Hvert rør- 
element veier mellom 1300 og 1400 kilo.



SIDE 107SIDE 106 ANLEGGSMASKINEN | NR.08 | OKTOBER 2020 ANLEGGSMASKINEN | NR.08 | OKTOBER 2020

Tlf.: 62 96 70 40 | firmapost@lilleseth.no | www.lilleseth.no

Over 

 70 år på  

det norske 

markedet!

–  Erfaring gir styrke!  –

Easy On 
Ubrodd 10mm 

Se vårt brede 
løft/sikring 
program!

          Hakki Anlegg
11-13mm

- Agressivt grep- Best slitestyrke- Meget god passform

meter bred. I de aller bratteste partiene var det manuell hogst 
med motorsag, mens vi på resten av traseen brukte hogstmaskin. 
Totalt hogde vi rundt 250-300 kubikk skog, forteller Finnerud.

– Deretter sprengte vi ut ca. 4500 tonn fjell, som vi knuste med 

en innleid belteknuser. Dette bruker vi blant annet til å fylle opp 
igjen i rørtraseen etter at rørene er lagt nedi. Boreriggen måtte 
forresten sikres i det bratteste partiet, som vi kaller «Brattbakken».  
Det gjorde vi ved hjelp av en vinsj på boreriggen. Vaieren festa vi 
i en krok som igjen var festa til fjell. Vi måtte også sikre høyspent-
stolpene i "Brattbakken",  for det raste jo litt nedover ved hver salve.

HØYSPENTLEDNING LEGGES I BAKKEN
En bieffekt av dette prosjektet er at en høyspentkabel, som i dag 
går i luftstrekk, fjernes. I stedet legges den i samme trase som 
vannledningen.

– Høyspentlinjen legges i rør i bakken, og det er også en del 
av kontrakten vår. Vi legger Ø160 mm PE-rør, som kommer i 
12-meters lengder, sier Finnerud. 

– PE-rørene sveiser vi med elektromuffe, som også er utfor-
drende når det er så bratt. De duktile støpejernrørene er såkalte 
mufferør, som dyttes inn i hverandre slik at det blir tett. Kun de 
rørene som vi er nødt til å kappe, må sveises, sier han. 

– Det er også en utfordring å fylle på med masser i rørtraseen 
siden det er så bratt. I «Brattbakken» blir vi nødt til å komme oss 
helt ned med rørene først, og fylle på igjen nedenfra og oppover. 
Rundt de duktile rørene bruker vi pukk med fraksjon 8-32, rundt 
PE-rørene benytter vi finstoff (0-8), mens vi bruker 25-65 i resten 
av grøfta, forklarer han.

SIKKERHET
Det er stort fokus på HMS på dette prosjektet, ikke minst på grunn 
av den spesielle og utfordrende topografien.

– Dette er jo et populært område, med både turstier og bade-
plass, som folk bruker mye. Vi har derfor hele tiden måttet ta 
hensyn til publikum. Spesielt i forbindelse med sprengningen 

måtte vi passe ekstra godt på og stenge av området, så ikke folk 
oppholdt seg i nærheten, sier Finnerud.

– Bortsett fra boreriggen, har vi valgt å ikke sikre maskinene. 
Vi benytter massene som sikring, og det er skjær på graveren, 
som jeg bruker som støtte. Jobben min som driftskoordinator er 
å legge til rette slik at vi får gjort jobben på en sikker, men også 
mest mulig effektiv måte, og vi mener dette fungerer bra. Vi har 
selvfølgelig tenkt gjennom det aller meste på forhånd, og alle på 
prosjektet har vært med på en rekke sikker-jobb-analyser. Likevel 
er det naturligvis helt frivillig å grave i «Brattbakken». Det er ikke 
alle som har lyst til det, avslutter han med et smil. 

AKTUELT AKTUELT

ARBEIDSKOMPISER: Lærling i vei- og anleggsfaget Kristian Hunstad (til 
venstre) og grunnarbeider Christer Skuterud stortrives på prosjektet. 

ARTIG: – Det er moro å få være med på prosjektet, og det er en veldig 
fin arbeidsplass her oppe, sier driftskoordinator og maskinfører Svein 
Erland Finnerud. De benytter masser som sikring, og han har skjær på 
graveren, som han bruker som støtte.

LØFT: Maskinfører 
Gunnar Evje løfter 
kontrollert det duktile 
støpejernrøret ned i 
grøfta. For å få tilstrek-
kelig rekkevidde på 
maskinen – grøfta er 
hele 8,30 meter dyp 
på det meste – er det 
festet en jibb på stikka. 
Jibben brukes vanlig-
vis til å løfte gummi-
matter i forbindelse 
med sprengning.

KREVENDE: Det er en utfordring å fylle 
på med masser over rørene som legges 
i «Brattbakken». De legger rørene helt 
ned bakken først, og fyller på igjen 
nedenfra og oppover.
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TA ET STØRRE
STYKKE AV KAKA

Våres nye Ranger DX800i representerer
en helt ny generasjon av Ranger DXi 
topphammerrigger.

Den er utstyrt med en ny kraftfull borhammer, 
Sandvik’s smartfunksjoner og en svingbar
overvogn med motvekt som sikrer ultimat
stabilitet. Med et dekningsareal på hele 290°
(55m2) er den det mest kraftigste og effektive 
riggen i sin klasse.

Sandvik Norge AS
Tlf 63 84 81 00
ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK

KOMPLETTE LØSNINGER INNEN 
SIKRING - fra start til ferdigstillelse.

www.gardasikring.no

• Autovern, vei- og brurekkverk
• Byggegjerder- og porter
• Gjerder
• Viltgjerder
• Støyskjermer
• Trafikkgjerder
• Adgangskontroll
• Porter, bommer og pullerter

Trygg Vei – Systemsikring – Håland & Karlson – Solheim Gjerdenett – Lauritsen Gjerdefabrikk 
Røa Gjerdefabrikk – Garda Anleggsikring – NorNetting – Garda Midt-Norge

OMRÅDESIKRING 
ANLEGGSIKRING 
VEISIKRING 
OBJEKTSIKRING

Garda Sikring_helside_AM0820.indd   1Garda Sikring_helside_AM0820.indd   1 22.09.2020   13:0422.09.2020   13:04

AS Hydrema
www.hydrema.com

Service: 613 14 010

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

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

Snakk Med Dumperspesialisten! 

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

Grom MF entreprenør traktor 

– En viktig traktor for entreprenørmarke-
det, sier salgssjef Gard Molvig hos importør 
Eik Maskin. 

Nå har de første eksemplarene av nye 
Massey Ferguson 8s kommet til Norge, etter 
at den ble lansert sist sommer. Den bryter 
sterkt med hvordan en traktor "skal" se ut.

Et 24 cm rom mellom hytta og panse-
ret, for eksempel. Samt en hytte med store 
glassarealer, og en frontrute som lener 
forover. Begge deler er designgrep salgssjef 
Gard Molvig tror vil bli verdsatt av eiere og 
sjåfører som skal kjøre den nye traktoren i 
brøyting og annen entreprenørdrift. 

MINDRE SNØFOKK OG STØY
Skillet mellom motorrommet og hytta er 
i utgangspunktet lagt inn i designet for å 
redusere vibrasjoner og støy i hytta. Med 
et mellomrom så stort som 24 cm har 
man også kunnet plassere luftinntaket i 
bakkant. Der er luftinntaket mindre utsatt 
for snøfokk. Spesielt fra fres. 

Massey Ferguson påberoper seg marke-

dets mest støysvake traktor, med et lydnivå 
i hytta på bare 68 desibel. Utsikt og overskt 
sies også å være bedre i noen annen stor-
traktor. Føreren har totalt 6,6 kvadratmeter 
glassflater å titte ut gjennom. Frontruta er 
skråstilt forover, ot dasbordet er erstattet 
av en skjerm på siden. Føreren har dermed 
full og uhindret oversikt fra skotuppene 
og framover. 

– Det blir nok en omstilling for de 
som kjenner Fendt godt fra før. Alle 
endringene er til det bedre. Det er en 
mye mer brukervennlig og komfortabel 
traktor, sier John Henrik Stadtler. Han 
er salgssjef for Fendt i Eik Maskin AS. 

Denne høsten har Fendt-importøren 
vist fram en flunke ny traktor i 300-serien. 
300 Vario Gen4 heter den. Toppmodellen 
314 er en mellomklassetraktor med 142 
hestekrefter – pluss ti ekstra hester. 

– Jaha? Det må du forklare. 

10 HK EKSTRA
– Motorstyringen gir 10 hk ekstra når 
kjølevifte, kompressor, dynamo eller 
airconditionen går. Det vil si at trakto-
ren alltid har 142 hk tilgjengelig på hjula 
eller kraftuttaket?

– Kult! Da er det kanskje en knapp et 

sted man kan trykke på for å lokke ut de 
ekstra hestene for å dra noe tungt opp den 
siste kneika? 

– He he, nei dessverre. Men man har 
alle 142 hestekreftene på hjula opp den 
siste kneika. På de varmeste sommer-
dagene slipper man å bruke av dem på 
kjøling, sier Stadtler. 

Turtallet er en annen nyhet i motor-
styringen. Fendt 314 Vario er en traktor 
som går i 40 km/t. Den forrige modellen 
gikk på 1700 o/min i den hastigheten. I 
den nye er det turtallet senket til 1550. 

SAMME MOMENT
Det skal gi en tydelig forskjell i både støy 
og dieselforbruk, og gi en mer behagelig 
kjøring på veien. Men fortsatt med det 
samme momentet tilgjengelig. 

De mest synlige endringene finner vi i 

Fendt 314 har fått ny betjening i hytta og ny 
motorstyring. Her er det godsaker for både den som 
kjører og den som betaler for dieselen. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Fendt med bedre fører- 
miljø og ti ekstra hester

MELLOMKLASSE: 314 er først ut i 
Fendts nye generasjon traktorer. 
(Alle foto: Jørn Søderholm

De første eksemplarene av nye Massey 
Ferguson 8 kommer til Norge nå i høst, 
ventelig tidsnok til klargjøring for brøyte-
sesongen. Molvig og Eik Maskin har store 
forventninger til at den nye traktoren skal 
slå an i entreprenørmarkedet. 

TEST: I fjor vinter gikk en prototype  
av den nye MF 8S i vintertesting hos Jan 

Storbækken på Tolga. I tillegg til eget 
landbruk driver han leiekjøring, deriblant 

brøyting vinterstid. (Foto: Skjermdump  
fra promovideo)

Massey Ferguson har 
endret på hvordan en 
traktor "skal" se ut. Nye 
8S er på vei til Norge. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

OPTIMIST: Gard Molvig, salgssjef på Massey 
Ferguson hos Eik Maskin AS. (Foto: Jørn 
Søderholm) 

HENGER: Importøren venter at nye Massey 
Ferguson 8S vil slå an i entreprenørmarkedet. 

(Foto: Leverandøren)
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Radar-plogfeste for moderne lastebiler
Alle lastebiler er siden 2015 utstyrt med et radarassistert nødbremsesystem. På mange brøytebiler 
blir nødbremsesystemet i praksis satt ut av funksjon av plogfestet som dekker over radarsensoren. 
Sånn trenger det ikke være. 

Svevia først med auto- 
matiske brøytestikker
I tre år har norske RoadTech jobbet med å utvikle en lastebilmontert 
brøytestikkemaskin som skrur stikkene automatisk ned i jorda. Nå 
har de signert sin første store kontrakt, med Svevia Norge. 

– Kontrakten er et viktig gjennombrudd 
for RoadTech AS. Den viser hvordan frem-
tidens konsept for brøytestikker kommer 
til å se ut. Både i Norge, og forhåpentligvis 
resten av verden. Lavere kostnader, betrak-
telig bedre miljøavtrykk og bedre trafikk-
sikkerhet er viktige stikkord sier gründer 
Peder Strømsvåg i en pressemelding. 
Konseptet inneholder flere elementer: 

 ■ En robotisert løsning for utsetting
 ■ En ny type resirkulerbare plaststikker
 ■ En spesiell, patentert skruløsning. Stik-

kene har gjengede ender, og skrus ned 
i bakken

 ■ En digital plattform for adminstrasjon
 ■ En terminalløsning for vasking, sorte-

ring og resirkulering
Den nye løsningen skal benyttes på 

Røroskontrakten og Stjørdalskontrakten i 
Trøndelag Fylke. Avtalen innebærer leve-
ring av en RT stikkemaskin og 50 000 RT 
Skrubrøytestikker. 

RoadTech AS er også i gang med utvik-
ling av utstyr for å ta opp de skrudde stik-
kene. Utviklingen av opptakeren har måttet 
vente fordi det har tatt tid å lande den første 
kontrakten på grunn av region- og fylkes-
reformen. 

FØRST: Den første kundeleverte RoadTech 
brøytestikkemaskinen går til Svevia Norge. 

Er nå på en lastebil et sted i Trøndelag. 

UTSTYR

TRYGGERE: Ronny Gustavsson i Hamneda Grus & Åkeri 
AB i Ljungby i Sverige har montert sin nye Scania R730 
med Mählers nye radarplogfeste. Radarsensoren til 
nødbremsesystemet blir ikke hindret av plogfestet ved 
kjøring uten plog. 

RI SIKT: Radarsensoren til nød-
bremsesystemet blir ikke hindret 
av plogfestet ved kjøring uten plog. 

hytta. Den er fornyet fra dørk til taktrekk. 
Utsikt og oversikt er prima, støydempingen 
er forbedret og alt av instrumentering og 
informasjonssystemer har blitt nytt. De 
gamle instrumentene er vekk, erstattet 
av to eller tre skjermer. Føreren kan fritt 
velge hvilken informasjon som skal vises 
på hvilken skjerm. 

Den nye hytta har fått et nytt lydanlegg, 
til glede for føreren. Her er det bedre å lytte, 
mens åtte (!) ulike mikrofoner i hyttetaket 
gjør at telefonsamtaler foregår med bedre 
lydkvalitet. 

Fendt innfører med den nye 300-serien 
et nytt "connectivity-system". Det sørger 
for at informasjon fra og om traktoren er 
tilgjengelig via nettet for de som trenger 
det. Det gjør det også mulig for en leder å 
planlegge hjemme på kontoret, og fordele 
oppgaver til medarbeidere ute i traktorene 
gjennom dette systemet. 

Nyhetene på 300-serien vil etterhvert 
innføres også på andre Fendt traktorer. Den 
neste i køen er storebror 700-serien. 

FØRERMILJØ:  Her ser det helt 
annerledes ut i nye Fendt. 

UTSTYR

STOLT: John Henrik Stadtler, 
salgssjef for Fendt i Eik 

Maskin AS. 

 For å løse dette problemet har Mählers, i samarbeid med en rekke 
lastebilprodusenter, utviklet et radartilpasset plogfeste som ikke skjuler 
lastebilenes radarsensorer.

Det radartilpassede festesystemet er laget slik at 
plogfestet nå er montert på plogen i stedet for 
på bilen. Det gir fri sikt for radaren så lenge 
plogen ikke står på bilen. Med demon-
tert plog får bilen også noen kilo større 
nyttelast, da plogfestet står igjen på 
plogen. Det nye plogfestet skal også 
gi friere luftstrøm til radiator. Eldre 
ploger kan brukes på det nye radar-
festesystemet med en koblingsgrind.
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Dette er to av flere nye riksveikontrak-
ter rundt i landet som hadde oppstart 1. 
september.

SIKRE TRYGGE VEIER
– Veinettet i driftskontrakten Nedre Tele-
mark og Vestfold består av høyt trafikkerte 
firefeltsveier, mange tunneler og veier ut 
til flyplass og viktige fergekaier. Veiene er 
ikke bare viktige for de som bor i Vestfold 
og Telemark fylke, men også for trafi-
kanter som ferdes mellom Østlandet og 
Sørlandet. Å sikre god fremkommelighet 
og trygge veier er viktig, sier byggeleder for 
driftskontrakten, Jette Wisløff Nilssen, i en 
pressemelding.

Lengst sør har byggeleder Stig Olav 
Ramse fått ansvaret for en variert drifts-
kontrakt når det kommer til veinettet.

– Veinettet i «Sørlandske» varierer fra 
deler av E18 som har en ÅDT på 22 000, til 
en del av rv. 41 som har cirka 200 i ÅDT. 
Uavhengig av om det er høy eller lav trafikk, 
er det viktig å holde veinettet oppe. Å sikre 
god fremkommelighet og trygge veier er 
viktig uansett, sier Ramse.

– VI ER TIL FOR TRAFIKANTENE
For å markere oppstarten av de to kontrak-
tene, hadde entreprenøren invitert bygg-
herren til feiring med kake og kaffe.

– Både vi som byggherre, og dere som 
entreprenør må huske på at vi er til for 
trafikantene, og vi har en viktig samfunns-
messig oppgave. Denne kontrakten er ny 
både for dere og for oss, men jeg tror 
dette kommer til å gå kjempebra. Vi skal 
bli godt kjent, være ærlige med hverandre 
og respektere hverandre, sa Ramse da 

han ønsket Presis Vegdrift lykke til med 
oppgavene som kommer.

Både Sørlandske og Nedre Telemark og 
Vestfold har en varighet på tre år.

Kontraktsummen for Nedre Telemark 
og Vestfold er på 299 millioner kr, mens 
kontraktsummen for Sørlandske er 183 
millioner kr. 

VINTERDRIFT

Stradasalt leverer alt av salt til snø- og isbekjempelse.
• Stradasalt Icebreaker (tidl. «Isbryter’n») 
• Stradasalt MG-Kombi, magnesiumklorid 
• Stradasalt Klorfritt, et mer miljøvennlig alternativ  

Leveres i sekker à 1000 kg, 25 kg og bulk.

Kontakt
Tlf. 23 03 50 90 
salt@gcrieber.com
stradasalt.com

Salt til vinter- 
vedlikehold

Isbryter’n har 
byttet navn 

til Stradasalt 
Icebreaker

Stradasalt er et produkt fra GC Rieber Salt.

Risa AS har overtatt ansvaret for driftskontrakten Nedre Telemark og Vestfold, 
mens Presis Vegdrift AS nå har ansvaret for kontrakten Sørlandske.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Store driftskontrakter til 
Risa og Presis Vegdrift

DRIFTSKONTRAKTEN 
SØRLANDSKE:

■	 Kontrakten inneholder i første 
omgang driftsoppgaver for E18 
mellom Dørdal i Vestfold og Tele-
mark fylke til Tvedestrand i Agder, 
samt den delen av riksvei 41 som 
ligger i gamle Aust-Agder fylke.
■	 Fra september 2021 blir E18 
Arendal-Grimstad med i kontrakten 
og fra september 2022 blir også 
E39 mellom Mandal og Lyngdal en 
del av denne driftskontrakten.
■	 Årsaken til at ikke alle veistrek-
ningene inngår fra dag én, er at de 
to siste strekningene inngår i en 
driftskontrakt som varer frem til 
henholdsvis 2021 og 2022.
■	 Totalt vil Presis Vegdrift AS få 
ansvaret for 223 km riksvei.

SNORKLIPP SØRLANDSKE: Ansatte fra Presis Vegdrift og Statens 
vegvesen markerte starten på den nye driftskontrakten med å klippe 
snora. Fra venstre: Jan Fredrik Kjosås, Vidar Haugli og Jan Stomnås fra 
Presis Vegdrift, Hans Åge Bjornes, Stig Olav Ramse, Ingmar Ulvenes og 
Sigurd Wiberg fra Statens vegvesen. (Foto: Staten vegvesen).

NEDRE TELEMARK & VESTFOLD: Fra venstre: Sten Are Pettersen (Sta-
tens vegvesen), Øyvind Bjelland (Risa), Stein-Roger Nilssen (Statens 
vegvesen), Roald Ballestad (Risa) og Jim Tommy Vibeto (Risa). (Foto: 
Statens vegvesen).

DRIFTSKONTRAKTEN 
NEDRE TELEMARK OG 
VESTFOLD:

■	 Kontrakten gjelder for E18 fra 
fylkesgrensa mellom Viken og Vest-
fold og Telemark i øst til Rugtvedt i 
vest.
■	 I tillegg får Risa AS ansvaret for 
veien fra E18 og ut til Torp flyplass, 
rv. 400 ned til Larvik havn, rv. 354 
fra Skjelsvik til Rugtvedt og rv. 19 ut 
til ferjekaia i Horten.
■	 Også deler av strekningen rv. 36 
fra Skjelsvik til Porsgrunn er med, 
og fra september 2021 blir også rv. 
36 mellom Porsgrunn og Gvarv en 
del av denne driftskontrakten.
■	 Totalt vil Risa få ansvaret for 303 
km riksvei.
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EPOKE  SIRIUS AST 3800
Tallerkenspreder med og uten befuktning

3-9m3

EPOKE IGLOO 

EPOKE 
AST VIRTUS  
Høyhastighet 
Væske-spreder
7500L - 15000L

Postadresse: Besøksadresse: Org.nr. NO 912101045 MVA
Postboks 70, Haugenstua Østre Aker vei 260 Telefon: 22 82 00 00
0915 Oslo 0976 OSLO Telefax: 22 82 00 01

E-post: firmapost@grindvold.no

Høyhastighet kombispreder
Beholderstørrelse Tørt: 3-9 m3

Beholderstørrelse Væske: 1850 L- 9350 L
Væskespredning 3-11m  
med dyser opptil 90km/t    
Drivsystem: Hydraulisk, hjuldrift 
eller med egen dieselmotor.

Avansert sprederteknologi fra Epoke 

EPOKE 
SIRIUS AST
S-4902

www.grindvold.no

Tallerkenspreder 
for mindre 
kjøretøy/pickup



SIDE 117SIDE 116 ANLEGGSMASKINEN | NR.08 | OKTOBER 2020

AKTUELT AKTUELT

ANLEGGSMASKINEN | NR.08 | OKTOBER 2020

Overvann er på dagsordnenen stadig oftere,  
og ikke uten grunn. Det har blitt mer ekstremvær  
og all nedbøren det fører med seg, må håndteres  

der hvor det er fare for oversvømmelser  
og ødeleggelser.

Smarte og miljøvennlige 
overvannsløsninger 

A N N O N S EA N N O N S E

Solid kunnskap for helhetlig prosjek-
tering av overvannshåndtering er 
etterspurt, og det er også ønskelig 
at det sees på alternative løsninger 
ved hjelp av regnbed, vegetasjon og 
vannskulpturer. Helhetlige tiltak ved 
bruk av rennesystem, lod-løsninger 
med regnbed, rister og kantstens-
sluk, vil være samfunnsøkonomisk 
lønnsomme, og bidra til å forebygge 
at vannet flommer over, og gjør 
skade på bebyggelse og omkring- 
liggende områder. 

Modulbasert rennesystem med 
unike egenskaper
For håndtering av større vannmeng-
der på parkeringsplasser, bensinsta- 
sjoner, ved kjøpesenter, og til om-
råder som må tåle tyngre belast-
ning som på flyplasser og havner, er  
Ulefos rennesystem et ypperlig valg. 

Rennesystemet er modulbasert, 
tilgjengelig for alle belastningsklas-
ser, og finnes i et stort utvalg design 
på ristene, fra standard- til design-
rister.

Lettbetongen gjør den også svært 
enkel å håndtere med sin lave vekt. 
«Vi har gode erfaringer med Ulefos 
rennesystem i Filcoten, spesielt er 
det god vedheft mot betongen den 
støpes fast mot», sier prosjektleder i 
Agro anlegg Thomas Hansen. 

Bevegelse i rennene kan gjøre 
at de krymper eller sveller ved for  
eksempel store variasjoner i tempe-
raturen. Ulefos rennesystem beveger 

seg mindre enn tilsvarende produk-
ter i polymer eller plast.

Bredt sortiment på lager for rask 
leveranse
«For oss som jobber prosjektbasert 
er det viktig med rask levering, og 
tilgang på et bredt sortiment av ren-
ner», sier Hansen. Ulefos har et stort 
lagerført sortiment på renner, som 
muliggjør rask levering. 

Miljøvennlig produksjonstekno-
logi og materiale
Ulefos rennesystem produsereres 
med miljøvennlig produksjonstekno- 
logi og i et materiale som heter  
Filcoten HPC, som er 100 % resir-
kulerbart. Et komplett mineralsk  
byggemateriale, laget av en fiberfor-
sterket blanding. 

Rennene er produsert med grønn 
energi og et lavt vannforbruk. «Vi ser 
at det stadig kommer flere krav i pro-
sjektbeskrivelsen som går på miljø, 

Løsninger som 

opprettholder vannets 

naturlige kretsløp og  

lar vannet ta plass i byen,  

kan bidra til å begrense  

skadevirkninger og skape  

positive elementer  

i bymiljøet.

og vi ønsker å være bevisste på å  
velge så miljøvennlige produkter som 
mulig», sier Hansen. 

Flere overvannsløsninger
Ulefos satser også på flere produkter 
og løsninger for håntering av over-
vann. Deribant Ulefos LOD-løsning  
som er utviklet i samarbeide med 
Statens vegvesen, samt ristløsninger 
og kantstenssluk. Spør oss om du har 
behov for hjelp til løsninger i din pro-
sjektering.

KONTROLL: Stefan Labufschagne hos Agro anlegg kontrollerer 
høyden før montering. 

MONTERING: Montering av Ulefos rennesystem.

TEKST HEGE IRENE JÆGTVIK, ULEFOS   FOTO ANDERS GUSTAVSSON, ULEFOS

100 % 
RESIRKULERBAR

• Sementbasert, med mineraler
• Ekstremt holdbar, stabil og  
 UV-resistent
• Ekstremt motstandsdyktig  
 mot kulde, salt, olje og  
 bensin
• 100% resirkulerbar og   
 sertifisert
• Miljøsertifisert i henhold til  
 ISO 14001 og ISO 50001
• Testet av IBR - sikker i forhold  
 til byggningsbiologi

3)

Bærekraftig Filcoten® HPC 
(High Performance Concrete)

KLARGJORT: Ulefos rennesystem 
montert klart for støping.

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

Doosan gravemaskiner  

• Stort modellutvalg
• God og presis hydraulikk
• Suveren førerkomfort

Kampanjerente fra 0,50%

Besøk rosendalmaskin.no eller
ring dine lokale selger »

www.vingemaskin.no

Tlf. 913 34 440
post@vingemaskin.no

Salg og service

Vi leverer også

Digitalisering av dokumentasjon og
optimalisering av årlig kontroll

www.ecosafe.no

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

et TESS firma

Lønnsomhet Sikkerhet Dokumentasjon 
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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

Argus AS
Postboks 2882 Kjørbekk, 
3702 SKIEN
Tlf: 35 50 51 52
post@argus.no
www.argus.no

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

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

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

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

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

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

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

Forcit Norway AS
Tlf: 32 85 09 00
post@forcit.no
forcit.no

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

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

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

Gjerden Fjellsikring
3275 Svarstad
Tlf: 400 03 780
post@gjerden-fjellsikring.no
gjerden-fjellsikring.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BRANSJEOVERSIKTEN

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

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

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

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

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

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

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

Nordisk Dekk Import AS
4262 AVALDSNES
www.nidas.no

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

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

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

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

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

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

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

Sandvik Norge
2013 SKJETTEN
Tlf: 63 84 81 00
www.rocktechnology.sandvik

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

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

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

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

SMP Parts AB Norge
3516 Hønefoss
Tlf: 32875850
norge@smpparts.com
www.smpparts.com/no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BRANSJEOVERSIKTEN

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

post.norway@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com/norway
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MEF HAR ORDET

MVA-SKUFFELSE I 
STATSBUDSJETTET

Forventningene til statsbudsjettet var høye fra oss i 
anleggsbransjen. Endelig skulle vi få til en løsning på 
et problem som har ridd mange entreprenører som 

en mare: Det faktum at vi må betale MVA (til staten) på et 
beløp selv om oppdragsgiver (ofte staten) ikke vil betale det 
omtvistede beløpet.

Jeg har selv kjent på hvordan dette utlegget av MVA på 
omtvistet beløp binder opp likviditet i selskapet i årevis. 
Maskinene våre er kostbare, og alle ansatte skal ha lønn 
hver dag. Vi trenger den likviditeten vi kan beholde i 
selskapet. Bare da kan vi utvikle selskapet, regne på nye 
jobber og trygge arbeidsplasser.

Stortingsflertallet ga bransjen medhold i at det var på tide 
å rette opp i denne urettferdigheten så sent som i vedtaket 
om revidert nasjonalbudsjett i juni. Regjeringen fikk en 
marsjordre om å legge frem lovforslaget som er nødvendig. 
De leverte et forslag som ikke svarer på hovedproblemet: 
De årelange tvistene etter et prosjekt. Gjerne med offentlige 
byggherrer som motpart. Regjeringens forslag letter kun 
på likviditeten underveis i prosjekter.

Kun seier i denne saken er godt nok, har jeg tidligere 
skrevet i denne spalten. Det står fortsatt ved lag. Vi 
i MEF setter vår lit til at opposisjonen i Stortinget, 
og særlig Fremskrittspartiet som skal forhandle med 
regjeringspartiene, fortsatt vil stå sammen med oss 
entreprenører.

Klisjeene om situasjonen i norsk økonomi dette året er 
mange. Det vi ber om er ingen redningspakke. Det vi ber 
om er å måtte betale MVA på sluttsummen av et prosjekt 
og ikke legge ut MVA i mange år i påvente av å komme til 
enighet om sluttoppgjøret i et prosjekt.

Vi hadde ønsket oss mer midler til veiinvesteringer. Det 
ligger inne et kutt på snart 1,5 mrd. kr. Til riksveiene. Men 
det er en del lyspunkter også. Denne spalten skal ikke være 
noen klagesang for min syke mor. Tidenes jernbanebudsjett 
- riktignok ingen nye oppstarter, men det finansieres opp 
de prosjekt som er igangsatt. Her kan det være mye jobb 
for en del av MEF-familien. Det ligger inne en god del til 
økt vedlikehold. Dette er positivt. Også dette er jobber å 
regne på for mange av våre.

For første gang er forventningene til markedssituasjonen 
6-12 mnd. fram i tid negativ, men alle nye jobber ut  
i markedet må vi være tilfreds med. Selv om beslut- 
ningstakerne kommer til å høre fra oss i MEF at vi trenger 
flere jobber å regne på.

Arnstein Repstad
Styreleder i MEF

Master of 
Demolition

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

Westtech
kvalitetsutstyr for håndtering
av trevirke, flis, returtre mm

ROTASTAR - markedets mest populære og effektive jordsorteringsskuffer

∙ 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

4645 Nodeland ∙ Tlf: 475 18 720 ∙ post@markir.no ∙ www.markir.no
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ROTASTAR - markedets mest populære og effektive jordsorteringsskuffer

∙ 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
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ROTASTAR - markedets mest populære og effektive jordsorteringsskuffer

∙ 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

• Premium betongknusere med 

 overlegen japansk kvalitet og ytelse

• Markedsledende åpne-/lukke-syklustider

• Bredere kjeft for mer effektivt arbeid

• Utstrakt bruk av Hardox

• Flere forskjellige modeller - med og uten rotasjon, 

 eller med integrert elektromagnet

• Enkle å vedlikeholde

• Tilgjengelig for bæremaskiner mellom 10-50 tonn

33 06 19 10torpmaskin.no post@torpmaskin.no

Ta kontakt for et godt tilbud

• Vingene svinger 180 grader 
• Solid og enkelt pendel oppheng. 
• Smørbare utløser bolter
• Hovedskjær svinger 45 grader H/V.
• Sikkerhetsventil på alle sylindere.
• Kan leveres med mange typer           

innfestninger.

Perfekt til rydding av store plasser, 
samtidig som den er smidig også på 
trange plasser. Bladets utforming gjør 
at snøen «ruller» godt! Slitestålet er 
oppdelt i seksjoner og fjærbelastet. 
Fås i 9 størrelser 3,35m og til 6,70m.

Vama U-plog    
Mange modeller!

Arbeidsbredder fra 3,35 til 6,70 meter. 

Vama Vingskuffe Vama Strøvogner
Strøvognen fra VAMA er bygget for 
proffbruk med sin kraftige ramme og 
hydraulikkmotor for drift av valsen 
og omrører. Standard med bremser, 
hydraulisk hurtigtømming og topp-
montert klump gitter(ikke TH1600L).
Leveres i forskjellige størrelser, 1600, 
2200, 3000, 3500, 5500, 7500 og 8000 
liter.
Takler de fleste strømasser!
Se torpmaskin.no for mer info!
Pris fra kr: 95 200,-

Vingskuffene fra Vama legger ikke igjen 
irriterende snøstrenger, og skuffen 
“slipper” lett snøen ved tømming. 
Påmontert velgerventil med sikker-
hetsventil og 2 stk akkumulatorer som 
beskytter skuffe og laster mot skader.
Klappvingene kan betjenes uavhenig 
av hverandre. Alle modellene har 
påboltede slitestål og er vendbare. 

Skuffene leveres i 4 serier:
L-serien:  små traktorer/kompaktlaser
E-serien:  traktorer
H-serien:  store traktorer/hjullastere
M-serien:  hjullastere

TH-7500LEPS270H
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MEF-NYTT

Region 
Øst

Region Sørøst

Region Sørvest

Region 
Vest

Region 
Midl

Region 
Nord

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

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

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

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

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

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

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

REGION NORD
Stakkevollveien 41
9010 Tromsø
Telefon 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

NYTT HOVEDSTYRE

På MEFs Landsmøte på Gardermoen 14. oktober ble det valgt nytt hovedstyre. 
Fra venstre: Einar Inge Folland (Region Midt), Øystein Hope (Region Vest), Svend 
Ingvar Hoel Larsen (Region Nord), Arnstein Repstad (leder), Carl Christian Fon (Region 
Sørøst), Vetle Sjørholt (Ressurs og miljø), Martin Nordbø (Region Sørvest) og Jack 
Valleraune (Region Øst).
Arnstein Repstad ble gjenvalgt som leder, og Øystein Hope ble valgt til nestleder.
Vi gratulerer og ser fram til samarbeidet de neste to årene.

REGION ØST

BESØK PÅ SOLØR VIDEREGÅENDE
Styret i Innlandet, samt regionrådet og Julie Brodtkorb var invitert til Solør videre- 
gående skole avd. Våler. Rektor Einar Moan presenterte skolen og anleggslinja. 
Deretter fikk vi en god omvisning på landslinjas store arealer og maskinpark på  
ca. 50 små og store maskiner. Til slutt 
kjørte bussen til avd. Sønsterud, skog-
skolen, hvor de orienterte om seg og 
sine utfordringer med å fortsatt være 
en fylkeslinje. På begge skolene var de 
utstyrt med store flotte simulatorer som 
hjelper elevene til å øve seg på å bli 
dyktige sjåfører. Begge skolene ønsker 
seg flere jenter i bransjen. Vi takker for 
en interessant dag på skolene.

NYE MEDLEMMER I SEPTEMBER
➜	 Hadeland Maskindrift AS fra Brandbu i avd. Oppland. 
➜	 Granerud Transport AS fra Gjerdrum i avd. Oslo/Akershus. 
➜	 Antonsen Entreprenør AS fra Greåker i avd. Østfold. 
➜	 Guttulsrud Maskin fra Våler i avd. Østfold.

Vi ønsker velkommen og ser frem til samarbeidet!

MEDLEMSBESØK 

Distriktssjef Leiv Peter Blakstad besøkte MEF-medlem nummer 
2200:  VA Entreprenør AS. Vemund og Andreas har lang erfaring 
i bransjen. Jan Egil Aassveen fra OKAB hadde oppstartsmøte 
med lærling.

Edvard Gigstad hos Fagernes Anlegg hadde sightseeing i 
Fagernes. Startet på deres «nye» kontor, verksted og leilighets-
bygg. Avsluttet på det nybygde slottet til 80 millioner med eget 
lager for tog som er importert fra Tyskland. Takk for oss!

MÅNEDENS LÆRLING
Tord Jonsson Bekkevar
Kommer fra: «Vinstra, den beste plassen å bo». 
Bedrift: Åge Haverstad Maskinentreprenør AS 

Lærling i: Anleggsmaskinførerfaget fra 29.06.2020 
og jeg deltar nå på VA-jobb for Øyer Kommune. 
Som lærling har jeg deltatt på jobb på E6 med 
kjøring av hjullaster. Hjullasteren ble benyttet 
til lasting, planering av tipp og service-oppdrag 
på anlegget. På VA-jobben i Øyer er jeg med på 
håndarbeid og bruker både 3-tonns og 12-tonns 
gravemaskin. 
Hva liker du best med jobben: Jeg trives godt 
sammen med gode kolleger, og han får gode tilba-
kemeldinger fra firmaet. 
Hva gjør du på fritida: jeg liker å være sammen 
med venner, gjerne kjøre litt
Vi ønsker lykke til med læretiden på veien fram 
mot en flink fagarbeider!

MÅNEDENS BEDRIFT I ØST
Hadeland Maskindrift
Daglig leder: Ola Kjos 
Medlem siden: 01.09.2020 
Hvilke arbeidsområder 
jobber dere mest med: 
Veivedlikehold for Kommune 
og fylke. Asfaltering for 
private, stat, kommune og 
næring. Gravearbeider. Stein 
og betongarbeid. 
Hva slags faglig bakgrunn 
har dine ansatte: Fagbrev 
innenfor anlegg og gartner. 
Hvor mange ansatte har dere: 75 
Hvorfor er dere medlem i MEF: Ser på MEF som en støttespiller. 
Kursvirksomhet som de tilbyr og generell info i bransjen.

MEDLEMSBESØK MED  
SENTERPARTIET
Regionsjef Espen Alvestad, distriktssjef Leiv Peter Blak-
stad og opplæringskonsulent Jan Egil Aassveen var på 
tur med Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand 
(SP) 28. september. Hun er medlem av Utdanning-og 
Forskningskomiteen. 
De var hos Kroon Maskin As og hørte på lærling Henning 
Strand sin erfaring med OKAB.
Det var bra oppmøte med ordfører Odd Erik Holden, 
Gruppeleder Tone Meisdalen (SP) og anleggsleder Lars 
Myhre fra Kroon Maskin.
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Leasingavdelingen hos Ikano Bank har lang erfaring 
med finansiering av maskiner og utstyr for bedrifts-
markedet, blant annet innenfor skogbruk, bygg og 
anlegg.

- Riktig utstyr kan være nøkkelen til suksess. Å inves-
tere i utstyr krever mye av virksomhetens kapital og 
kan begrense mulighetene for produktutvikling og in-
novasjon, sier Jan Amundsen, som leder avdelingens 
daglige arbeid med å skape gode finansielle løsninger 
tilpasset kundenes behov.

Fleksibilitet og forutsigbarhet
- For å skaffe større handlingsrom kan utstyret 
leases. Bedriften får 100 % finansiering, mens 
driftskapitalen kan plasseres og skape verdi på 
andre områder. Kostnaden ved utstyret kan ut-
giftsføres i sin helhet, fordelt over perioden  
utstyret benyttes. Dette gir ikke bare en skattefordel, 
men også en betydelig forenklet regnskapsføring, på-
peker Amundsen. 

- Med forutsigbarheten i en leasingavtale får selska-
pet også enklere budsjettering. Leasing som finansier-
ingsform tillater dessuten jevnlig oppgradering til ny 
og moderne teknologi, noe som kan utgjøre et kraft-
fullt konkurransefortrinn. 

Hva kan leases?
De fleste typer driftsutstyr med en viss levet-
id kan leases. Amundsen forklarer at leasin-
gavtalene som regel inngås med en varighet på 
tre til syv år. Leasingobjektet må være en selv- 
stendig enhet og kunne avskrives. Tilleggsutstyr og 
tjenester kan inngå som en del av leieavtalen. 

Utstyr som leases må forsikres. Ikano Bank tilbyr en 
gunstig allrisk-forsikring med lav egenandel og raske 
oppgjør.

Hvem kan benytte seg av leasing?
Alle private og offentlige foretak kan velge leasing 
som finansieringsform. Alle foretak som skal lease 
utstyr må kredittgodkjennes. Når en bedrift inngår en 
leasingavtale foretas også en identitetskontroll av den 
som opptrer på bedriftens vegne.

Hva skjer når avtalen utløper?
Etter endt leasingperiode kan kunden velge å kjøpe 
ut det leasede utstyret eller starte ny leasingavtale på 
nytt og oppgradert utstyr, alt etter hva som er mest 
hensiktsmessig for bedriften der og da.

Se hva det kan utgjøre
På ikanobank.no/leasing kan du beregne månedlig 
leasingbeløp for den type utstyr din bedrift planlegger 
å anskaffe. Ønsker du et uforpliktende tilbud på en 
leasingavtale kan du gå videre ved å sende inn fore-
spørselen direkte fra kalkulatoren.

Skreddersydde løsninger
Ikano Bank har over lengre tid spesialisert seg på 
leasing av maskinger og utstyr til bedriftsmarkedet. 
Fokuset er på å finne enkle og lønnsomme løsninger 
tilpasset bedrift og bransje. Med Ikano Bank får du 
en trygg, rettferdig og lojal finansieringspartner, lover 
leasingsjef Jan Amundsen.

Jan Amundsen, leder for 
leasingavdelingen hos 
Ikano Bank, tlf: 918 01 818
e-post: salg@ikano.no

Din bedrift bruker sannsynligvis mye tid på å velge riktig utstyr. Hvordan det finansieres kan bety like mye. Velg en form for finansiering som gir bedriften 
tilstrekkelig fleksibilitet og forutsigbarhet. Jan Amundsen fra Ikano Bank forteller hvordan leasing kan være en gunstig løsning neste gang dere skal fornye 
maskinparken eller oppgradere produksjonsutstyr.

Velger du riktig finansiering? ANNONSØR- 
INNNHOLD

REGION NORD

MØTE OM NY KONTRAKTSSTRATEGI

29. september var MEF i møte med Troms og Finnmark fylkeskommune 
om ny kontraktsstrategi på drift og vedlikehold. Møtet ble holdt i Tromsø 
sammen med NLF, og fra MEF stilte Jorunn Nyheim og Rolf Erling Heggem i 
tillegg til Martin Grønnslett. 
På møtet fikk de orientert om MEF sitt syn på drift og vedlikehold og hva vi 
mener fylkeskommunen kan gjøre med sitt veinett.  Det er mange interes-
sante ting som ble tatt opp i møtet og det virker som at fylkeskommunen er 
veldig lydhør for våre innspill. 

MEDLEM NR 300 
Rolf Erling Heggem kunne spandere 
kake på brakka til Stian Olsen AS som 
medlem nr. 300 i MEF Region Nord.
Velkommen inn i MEF-familien!

MEDLEMSMØTER I TROMS

MEF Troms 
gjennomførte tre 
medlemsmøter 
rundt om i Troms 
i begynnelsen av 
oktober. Godt oppmøte og interessante 
tema. Blant annet arbeidsrett v/juridisk 
avdeling i MEF, ISO og Miljøfyrtårn v/
Jonny Korsnes, Graveskader v/Troms 
kraft og geomatikk, kommende prosjekt 
v/ Tromsø kommune, samt leverandørpre-
sentasjoner. Det var trivelig å møtes igjen! 
Takk for oppmøte!

REGION SØRVEST

ØKT KOMPETANSE 
Gratulerer til opplæringskonsulent Jan Kristian 
Løland med fagbrev nr 3 - vei og anleggsfaget! 
Fra før har han fagbrev som yrkessjåfør og 
anleggsmaskinfører.
Han har tatt sitt tredje fagbrev slik at våre 
OKAB-bedrifter skal få best mulig bistand og 
veiledning av lærlinger. 

SAMARBEIDSMØTE 
Regionsjef Marie Oftedal og distriktssjef Julie 
Rosenlind Falch hadde 25. september et godt 
møte i Agder med Fylkesordfører Arne Thomas-
sen og Christian Eikeland, fylkesleder i Agder 
FRP og leder for hovedutvalget for Samferdsel. 
Samarbeid er viktig for å nå våre mål.

SKOLEBESØK 
18. september var MEF og OKAB 
på Byremo VGS og Sam Eyde VGS 
sammen med TT Anlegg, NRC, Isach-
sen og Implenia. Ivar Helge Ander-
sen og Frank Nygård har presentert 
OKAB, og Julie Rosenlind Falch 
presenterte MEF for ungdommen.
Takk for oss!

OKAB Sør-Rogaland var 15. september på skolebesøk hos Tryggheim vgs. 
Bygg og anleggsteknikk. Her hadde de tre stasjoner som de tre klassene 
skulle innom. Stasjon 1 var å prøve simulatoren, stasjon 2 hadde Odd 

Magne Rege grunn-
leggende innføring i 
bruk av laser, og på 
stasjon 3 hadde vi med 
oss Anders Salte fra 
Nordbø Maskin. Han 
fikk fortelle om alt det 
kjekke vi gjør i bran-
sjen og hva bedrifter 
ser etter og ønsker av 
lærlinger.
Tusen takk for at vi fikk 
komme i år også!
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- SPUNTING  -  PELING  -  BORING  -

REGION MIDT

MEDLEMSMØTE I ÅLESUND OG MOLDE 
MEF avdeling Møre og Romsdal arrangerte medlemsmøte for sine medlemmer i 
Ålesund og Molde den 29. og 30. september, med godt oppmøte av medlemmer. 
Anders Reitan Roald og Erik Handeland Selmer fra juridisk avdeling i MEF holdt 
innlegg om aktuelle tema for anleggsbransjen, og handelsavtalepartnere fra If og 
Brødrene Dahl orienterte medlemmene om fordelene med handelsavtalene. 
Til slutt var det nytt fra MEF der blant annet årets lønnsoppgjør var tema. Det hele 
ble avsluttet med middag. MEF vil takke både medlemmer, handelsavtalepartnere og 
juridisk avdeling for oppmøte og bidrag og ønsker alle sammen en fortsatt fin høst!

REGION SØRØST

NYE MEDLEMMER
Vi ønsker velkommen til nye medlemmer i regionen. 
➜	 Rørfornying Øst AS (MEF avd. Vestfold). 
➜	 Jan Arild Myhra, Kasin Anleggservice (MEF avd. Telemark). 
➜	 Kåre Skinnarland Graveservice (MEF avd. Telemark). 

MEDLEMSMØTE I TELEMARK
Det var medlemsmøte i MEF avd. Telemark 23. september. Her 
fikk de oppmøtte omvisning hos Rocks of Norway 
og Lundh sine brudd i Malerød. Vestfold og Telemark 
fylkeskommune informerte om driftskontrakter, og 
MEFs advokat Tone Gulliksen orienterte om arbeids-
fellesskap. Det var også orientering fra Lunde vgs, 
Søve vgs og regionskontoret. 
Kvelden ble avsluttet med middag på Telemarksvin-
gen Veikro. Kveldens bidragsytere var Volvo Maskin 
og StarBil. Takk til alle som deltok!

SKOG

MEDLEMSBESØK I SKOGEN
Fagsjef Bjørn Lauritzen var på hyggelig besøk hos Birkenes Skog 
AS med eierne Bjørn-Tore Hovland og Vidar Flaa. Gutta kjører 
hver sin Komatsu og driver for AT Skog.
Takk for en fin dag!
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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

Lagertømming.

Eivind Engan 
Anleggsmaskiner i Trøndelag,
Nord-Norge og Møre & Romsdal
+47 994 35 100
eivind.engan@liebherr.com

Henning Nyvoll 
Anleggsmaskiner i Rogaland og Hordaland
+47 413 31 171
henning.nyvoll@liebherr.com

   Vi har lagertømming på nye og brukte maskiner, samt
  diverse nytt og brukt utstyr.
Ta kontakt med ansvarlig selger for en maskinprat.

Morten Holter 
Anleggsmaskiner i Viken og Oslo
+47 413 32 660
morten.holter@liebherr.com

Roy Hasløgård 
Anleggsmaskiner i Østfold og Vestfold
+47 911 47 478
roy.haslogard@liebherr.com

Einar Hermansen 
Anleggs- og industrimaskiner i Innlandet
+47 404 51 255
einar.hermansen@liebherr.com

Rolf Enge 
Industrimaskiner 
+47 902 28 631
rolf.enge@liebherr.com

Jon Arne Steinsvik  
Industrimaskiner 
+47 906 70 596
jonarne.steinsvik@liebherr.com

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

OKAB

NYE ARBEIDSKLÆR
OKAB og MEF har delt ut anleggsklær til nye ivrige elever rundt 
om i landet. Vi ønsker dere lykke til med skolen!

Nome VGs avd.Lunde

Nome VGS avd Søve

Re VGS

Tomb VGS

Romsdal 
VGS

Byremo VGS

Kalnes VGS

STÅLBYGG TIL LANDBRUK
OG SMÅINDUSTRI

 Isolert eller uisolert 

 Tilpasset ditt behov

 Ferdig montert, evt. som byggesett

Sten Øivind Bjerke
Tlf. 90 54 75 15

post@sl-bygg.no

www.sl-bygg.no

Adresse: Tjøllingveien 416,
3280 Tjodalyng

Sondre Bjerke
Tlf. 48 02 80 92

Borgund VGS Fauske VGS Kongberg VGS
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Peppes On The Go 
– nå på Circle K!
Vi er stolte og glade for å kunne dele denne nyheten! Nå kan du nyte en 
Peppes On The Go på de fleste Circle K-stasjoner over hele landet! Og med 
vår nye bestillingsløsning, Click & Collect, kan du bestille og betale maten 
med mobilen. Plukk opp på den stasjonen du ønsker. Det blir tid spart for 
deg og din bedrift.
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