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Mona Seljeset, maskinfører
Vinsrygg Maskin AS

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

«Jeg stortrives i Hitachi!»

Hitachi ZX210LC-6

RØFF, TØFF OG ROBUST 
MED QUAIFE GRIP CONTROL –FOR ØKT FREMKOMMELIGHET 
MÅNEDSLEIE MED 0,99% RENTE KUN 2.990,-
Pris eks MVA levert Ski. CO2 149 g/km, bl. forbruk 0,57 l/mil. Utelukker enkelte andre rabatter og gjelder kontrakter signert tom. 31.12.20. Startleie: kr 50 000,-. Etabl.gebyr: 
4 790,-. Månedsleie: kr 2 990,-. Termingebyr 95,- og etabl.gebyr: 4 790,- kommer i tillegg. Avtaletid: 3 år, kjørelende 45 000 km. Finansiering i Ford Credit. Alle priser er 
ekskl. mva. Forbehold om prisendringer og tr ykkfeil. Forutsetter salg til næringsdrivende.

RØFF, TØFF OG ROBUST 
MED QUAIFE GRIP CONTROL –FOR ØKT FREMKOMMELIGHET 
MÅNEDSLEIE MED 0,99% RENTE KUN 2.990,-
Pris eks MVA levert Ski. CO2 149 g/km, bl. forbruk 0,57 l/mil. Utelukker enkelte andre rabatter og gjelder kontrakter signert tom. 31.12.20. Startleie: kr 50 000,-. Etabl.gebyr: 
4 790,-. Månedsleie: kr 2 990,-. Termingebyr 95,- og etabl.gebyr: 4 790,- kommer i tillegg. Avtaletid: 3 år, kjørelende 45 000 km. Finansiering i Ford Credit. Alle priser er 
ekskl. mva. Forbehold om prisendringer og tr ykkfeil. Forutsetter salg til næringsdrivende.
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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

EARTHMAX SR 41
Uansett hvor krevende oppgavene dine er kan 

du stole på EARTHMAX SR 41 når det gjelder 

arbeid som krever ekstraordinær trekkraft. 

Takket være stålradialstrukturen og det 

spesielle blokkmønsteret har EARTHMAX SR 

41 enestående motstandsevne mot punktering 

og ekstra lang levetid. Med dette dekket kan 

du jobbe lange dager uten avbrudd og med en 

ekstraordinær arbeidskomfort. 

EARTHMAX SR 41 er BKT sin løsning for de 

røffeste driftsforholdene innen transport, lasting 

og skyving av masser.

A LONG WAY
TOGETHER

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

IMPORTØR: NDI NORGE AS

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

Spør oss - før du graver!

GeoGrav

GeoGrav er 
entrepenørenes 

mobilapp! Appen gir 
deg som er ute i 

felten rask og enkel 
tilgang til 

påviserordre, og gjør 
det endet enkelt å varsle 

netteier

Ledningsportalen

Gjennom 
ledningsportalen 
tilbyr vi tjenester, 
informasjon og 

nyheter for deg som 
driver med graving. 
Ledningsportalen 
har nå fått en ny har nå fått en ny 

landingsside, nytt 
design og nytt 
kartgrensesnitt  

Påvisning til
maskinstyring

Med vår digitale 
løsning får du 

merkene rett inn i 
maskinstyrings-
systemet. Det systemet. Det 

forenkler 
gravearbeidet og 

bidrar til å redusere 
antall skader

Vi beskytter samfunnets nervetråder

Geomatikk
digitaliserer 
din hverdag

  
    Geomatikk AS         Geomatikk AS   Nettside www.geomatikk.noFølg oss i våre sosiale kanaler      

Se komplett oversikt på: www.ledningsportalen.no
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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

8

Fredrik Tronhuus 

Skummel vinter

2020 nærmer seg slutten. Heldigvis. Snart kan vi legge bak oss dette "Annus Innihelvetes Horribilis". 
Både koronavaksine og Donald Trumps avgang er innen rekkevidde. Så får vi se hvilken av de to 
som kommer først – og med minst støy. 

Dessverre er den kommende vinteren en av de skumleste på mange år, sett med anleggsentre-
prenørers øyne. Vinteren er for mange en rolig tid. Men så lite jobber å regne på som nå er det 
lenge siden vi har opplevd. 

Først ble det tørke hos Statens vegvesen på grunn av regionreformen. Så kom koronaen, og 
sendte alt av personell hos fylker og kommuner på hjemmekontor. Hva de har gjort der vites 
ikke, men de har i alle fall ikke greid å få ut bygge- og vedlikeholdsprosjekter i et forventet 
omfang. Verken på vei eller VA, selv om behovet på begge områder er formidabelt. Når private 
eiendomsutbyggere i tillegg legger planlagte prosjekter på is på grunn av et usikkert marked, så 
blir det mindre å gjøre også på tomter og grunnarbeid. 

Arbeidsledigheten er fortvilende stor i Norge nå. Jeg håper inderlig den 
ikke skal bli enda større ved at utsendte permitteringsvarsler hos entre-
prenører må iverksettes. 

Også skogsnæringen opplever kladdeføre. Store lagre av massevirke – større 
jo lengre vekk fra svenskegrensen og Glomdalen du kommer – gir lite jobb. 
En søkkvåt høst med tung drift hjelper ikke akkurat. 

2021 er et sjeldent etterlengtet år. Først må vi bare komme oss gjennom 
vinteren. 

Jørn Søderholm – jos@mef.no
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Lærling Håkon Harkestad (24) har vært med på å bygge E6 Kolomoen-Moelv, 
Norges lengste sammenhengende veiutbygging. Her åpner han veien sammen  
med statsministeren. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

E6 Kolomoen-Moelv er et prosjekt Nye 
Veier har hatt ansvaret for. Strekningen er 
bygget ut i tre deler. Siste dagen i oktober 
åpnet den siste strekningen, Brumund-

dal-Moelv. Når Moelvkrysset åpner 1. 
desember, er hele prosjektet ferdig.

– Nye Veier har igjen vist at man kan 
bygge vei raskere og billigere med de rette 

forutsetningene. Prognosene for slutt-
kostnadene i dette prosjektet ligger på 1,5 
milliarder kroner under de opprinnelige 
anslagene. Det er mye penger spart, som 
selskapet kan bruke til andre prosjekter, sa 
samferdselsminister Knut Arild Hareide på 
åpningsdagen. 
 
REISETIDEN REDUSERES  
– VIKTIG FOR NÆRINGSTRANSPORTEN

E6 gjennom Innlandet er en viktig veistrek-
ning. Spesielt for næringslivet i regionen 
og resten av landet. Reisetiden vil kuttes 
10 minutter én vei.

– Det er ingen tvil om at de lokale og 
regionale bedriftene kommer til å tjene på 
tidsbesparelsen. Samtidig er dette en viktig 
vei for næringen ellers i landet også. For 
eksempel er dette hovedtransportåra for 
bedrifter på Nordvestlandet, som skal få 
varene sine ut til Norge, og resten av verden. 
Med denne veien på plass, blir det tryggere 

I statsbudsjettet for 2021 får Nye 
Veier penger til stø kurs, jernbanen 
får mer til å dekke kostnadssprekk – 
på bekostning av Statens vegvesen. 
Samferdselsministeren lover andre 
boller i NTP. 

Samferdselsministeren stilte i slutten 
av oktober sammen med statsminister 
Erna Solberg opp på politikeres favorit-
taktivitet: Snorklipping og veiåpning. 
Nærmere bestemt åpning av E6 Kolo-
moen-Moelv, Norges lengste sammen-
hengende veistrekning bygget noen gang. 

En festdag for byggherre Nye Veier AS. 
Der i gården var man også fornøyd da 
Hareide, Solberg og resten av regjeringen 
la fram sitt forslag til statsbudsjett for 
2021. Der får Nye Veier bevilgninger til 
stø kurs på planlagt aktivitet. 

Jernbane får mer, mens investeringer 
gjennom SVV er betydelig redusert. 

– Er det et uttrykk for en fordeling og 
et aktivitetsnivå vi kan forvente også når 
NTP legges fram på nyåret? 

– Nei. Det kan du være veldig trygg på. 
Det som skjer i budsjettet for 21 er fordi 
vi har så store kostnadsoverskridelser på 
investeringer på jernbanen. Det vil ikke 
være en føring du kjenner igjen når du 
kommer til NTP, sier samferdselsminister 
Knut Arild Hareide til Anleggsmaskinen. 

Kuttene på SVV-investeringer på vei 

er ifølge ham en direkte konsekvens 
av at jernbanen måtte ha mer penger 
for å dekke opp kostnadssprekker på 
pågående prosjekter. Man måtte rett 
og slett ta penger fra Statens vegvesen 
for å unngå anleggsstopp på jernbane. 

– Enten det, eller vi måtte stoppet opp 
anleggsarbeider på jernbanesiden. Det 
å stoppe prosjekt, bygge ned, ta pause 
i to år og så bygge opp igjen, det er det 
dummeste vi kan gjøre. Det måtte vi 
unngå på jernbanesiden, sier han til 
Anleggsmaskinen. 

Hareide lover at Statens vegvesen 
skal "få store oppgaver" i NTP. SVV 
har i forbindelse med regionreformen 
mistet rundt 1400 medarbeidere til regi-
onene sammen med overtakelsen av 
drift, vedlikehold og bygging av fylkes-
veier. Hareide forsikrer at regjeringen 
er oppmerksom på både kompetanse-
lekkasje og behovet for å opprettholde 
et solid Statens vegvesen. 

Selv om Statens vegvesen nå opplever 
en liten nedgang i budsjettet for 2021, 
minner han om at Statens vegvesen har 
fått betydelig økte bevilgninger de siste 
årene.

– Nedgangen nå skyldes jernbanen. 
Det har vi vært tydelige på. Det er ingen 
regel som vil bli fulgt opp i årene som 
kommer, sier han.

Lærling Håkon åpnet E6

og mer forutsigbart for næringstranspor-
ten, sier Hareide.

SNORKLIPPING MED LÆRLING
Veidekke har vært entreprenør på pro- 
sjektet. Statsminister Erna Solberg og 
samferdselsminister Knut Arild Hareide 
var på åpningen. Snora ble klippet av 
betongfaglærling Håkon Harkestad (24) 
i Veidekke. 

Han har vært med å bygge deler av veien, 
og hadde en ekstra stor dag på åpningen. 

For to år siden var Håkon Harkestad 
arbeidsledig og hadde få fremtidsplaner. 
Han hadde sluttet på videregående før han 
var ferdig med fagbrevet som barne- og 
ungdomsarbeider, og visste ikke hva han 
skulle gjøre.

– Jeg slutta fordi jeg hadde valgt feil 
utdanning. Jeg var usikker på meg selv og 
følte at fremtida mi også var usikker.

Gjennom E6-utbygginga fikk han en 
ny sjanse. Veidekke har gjennom hele 
byggeperioden satset på ungdommer 
som ikke har fullført videregående skole. 
Gjennom prosjektet «Skole på byggeplass» 
får ungdommer som Håkon mulighet til 
å ta fagbrev og jobbe med veiutbygging 
samtidig.

Utbyggingen av nye E6 gjennom Innlan-
det har gått raskere enn forventet.

Hele strekninga fra Kolomoen til Moelv 
har Håkon Harkestad og kollegene hans 
sørga for å bygge åtte måneder raskere enn 
planlagt, og med betydelig lavere kostnader. 

NYHETER

ÅPNING: Lærling Håkon Harkestad i Veidekke klippet snora, med samferdselsminister Knut Arild Hareide og statsminister Erna Solberg som medhjelpere. 

ÅPNING: Samferdselsminister Knut Arild Hareide. Her på veiåpning sammen med 
statsministeren og Nye Veier-sjef Anette Aanesland. (Foto: Jørn Søderholm)

HILSTE: Regjeringens utsendte benyttet  
anledningen til å hilse på noen av dem som  
har bygget veien – og enkelte som ikke har 
gjort det. 

Hareide lover mer til 
Statens vegvesen i NTP

LENGST: E6 Kolomoen-Molev er bygget billigere og raskere enn planlagt. Dette er Rudshøgda, der 
åpningen foregikk. (Dronefoto: Nye Veier / Veidekke)
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SIDE 11

Ny overvannskum 
lekker som en sil
Kummer skal helst være tette, eller hva? Denne nyheten fra Basal lekker som en 
sil. Det er akkurat det som gjør den så bra. Et sandfang med denne kan bli et fiks 
ferdig LOD-tiltak i én kum. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Kummer skal helst være tette. Det sitter 
godt i vår kunnskapsmessige ryggrad. 
Vannet som kommer inn skal kjapt og greit 
sluses videre til et annet sted gjennom en 
rørledning. 

Overvannskummen Permakum bryter 
fundamentalt med det. Den lekker som en 
sil. Det gjør den også perfekt egnet til sitt 
tiltenkte formål. 

PERMEABEL KUM
Språklig interesserte lesere vil nikke gjen-

kjennende til navnet Permakum. Det er en 
kortform av permeabel kum. Altså en kum 
som slipper gjennom vann. 

Vi er nå i ferd med å ta inn over oss 
at overvann ikke bør føres vekk i tette 
ledninger. Det bør håndteres lokalt. Det 
er akkurat det den permeable kumringen 
Permakum gjør. Den infiltrerer vann til 
grunnen rundt kummen, mens det meste 
av forurensning og partikler blir igjen inni 
kummen. 

Det framgår i en artikkel om kummen i 

Basals kundemagasin VA-forum. 
– Dette er spennende å være med på! 

En permeabel kumring passer perfekt til 
bruk i sandfang eller andre overvannskum-
mer hvor man ønsker å tilbakeføre vannet 
lokalt, sier markedssjef Jon Arild Holte i 
Loe Rørprodukter AS i artikkelen. 

FORDRØYNING
Loe er nå i testfase på sin nye resept på 
permeabel betong brukt i kumringer til 
overvann. 

LEKKER: Permakum holder slam og forurensning igjen inni, og slipper ut vannet i grunnen. (Alle foto: Basal)Helt ny demobil, denne gangen 
en terrenggående MAN TGM 18.320 4X4

SERVICEVOGN

Paltek_helside_AM0820.indd   1Paltek_helside_AM0820.indd   1 29.09.2020   14:3629.09.2020   14:36
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Foreløpig ser det ut til at alle kumrin-
ger har en infiltrasjonskapasitet på over 10 
liter/sekund. Permakummen er et produkt 
som føyer seg inn i utvalget av fordrøyning 
som hjelper oss å få kontroll på overvan-
net, uten å fylle opp begrenset kapasitet 
i rørledninger når det står på som verst. 

La oss si at du bygger opp et sandfang 
med tett bunn og en eller flere permeable 
kumringer mellom bunnen og toppkjeglen. 
Da vil sand, slam og tungmetaller holdes 
tilbake i bunnseksjonen. 

LOKAL OVERVANNSDISPONERING 
Vannet slipper derimot ut gjennom den 
porøse kumringveggen, og tilbakeføres 
lokalt gjennom infiltrasjon til grunnen. 

Et fiks ferdig tiltak for lokal overvanns-
disponering (LOD) som fremmer gjenbruk. 
Til glede for eksempelvis trær og annen 
vegetasjon i urbane miljøer, der mye tette 
flater gjør at det ellers kan være begrenset 
tilgang på vann. 

Med en slik gjenbruk av overvannet får 
vi samtidig kontroll på mye av forurens-
ningene, som ellers ville fulgt med vannet 
gjennom punktutslipp i elver og bekker. 

– I stedet for direkte utslipp får vi en mer 
diffus håndtering og rensing av overvannet 
i grunnen. Det kan også være med på å 
opprettholde grunnvannsstanden. Det kan 
i seg selv være en utfordring i miljøer med 
mye tette flater, skriver Basal i artikkelen. 

En slik løsning vil gi samme effekt som 

et betydelig større fordrøyningsvolum i 
sandfanget. Når kumringen lekker som en 
sil vil vannstanden i sandfanget stå lavere 
enn med tett kum. 

Anlegget kan dermed få like mye effekt ut 
av et mindre sandfang med Permakum som 
av et større sandfang med tette kumvegger.  
Vannet lekker ut, mens forurensninger 
hindres i å gå ut på nettet eller i omgivelsene. 

– Den porøse veggen kan vel også tettes 
av slam og partikler? Hva da? 

– Hvor fort det permeable laget tetter 
seg vil variere, avhengig av nedslagsfelt og 
avrenningsforhold. Fra Danmark har man 
gode erfaringer med spyling og gjenåpning 
av infiltrasjonsevnen på slike produkter 
når det trengs. Dette skal vi nå undersøke 

nærmere sammen med samarbeidskommu-
ner som ønsker å installere slike sandfang, 
sier Jon Arild Holte. 

TEST I ASKER
Asker en én av disse kommunene. 

– Mange steder måler vi at overvannet 
er forurenset. Derfor er vi på jakt etter en 
løsning som kan hjelpe oss i arbeidet med 
å hindre forurensninger i å nå resipien-
tene våre, sier Kristin Jenssen Sola i Asker 
kommune. Hun er prosjektansvarlig for 
plan og investering i vann og vannmiljø i 
kommunen. 

Permeable kummer som dette er et nytt 
og kommende hjelpemiddel her til lands, 
men mer vanlige i bruk i andre land enn 
i Norge. Hun håper å komme i forkant av 
kunnskapsutviklingen på dette området 
her til lands. 

– Akkurat hvilken rolle permeable 

kummer og rør vil spille framover er 
vanskelig å si nå. Men det er jo akkurat 
det vi håper at vi kan finne mer ut av ved 
å teste sånne kummer noen steder i Asker, 
sier hun til Basals VA-forum. 

I andre land har man lengre erfaring 
med det. Danmark er nevnt. I Belgia og 
Nederland benyttes det mye permeable 

betongkummer. Der har man et eget system 
for å rengjøre slike oppsamlingspunkter i 
overvannsanlegg. Parallelt med uttestingen 
i bruk skal Loe sammen med Basal nå jobbe 
videre med å standardisere Permakum, slik 
at det blir enklere å dokumentere løsningen 
og relatere produktet til overvannsbereg-
ninger. 

VA

 TEST: Fra testing av 
kummen i sommer. De 
første kummene installeres 
forhåpentlig i høst. 

FORNØYD: Jon Arild 
Holte, markedssjef i 

Loe Rørprodukter AS. 

TVERRSNITT: Kumring i permeabel betong. 

SANDFANG: Et 
sandfang som 
dette kan være 
et fiks, ferdig 
LOD-tiltak helt 
på egenhånd. 

«Akkurat hvilken 
rolle permeable 
kummer og rør vil 
spille framover 
er vanskelig å si 
nå. Men det er jo 
akkurat det vi håper 
at vi kan finne mer 
ut av ved å teste 
sånne kummer»

Kristin Jenssen Sola,  
Asker kommune
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Overvannsutfordringene ser på ingen måte ut til å avta, og noen steder 
kan sandfanget trenge en medhjelper. Uponors hjelpekum i PP-plast er 
enkel, lett og rimelig – og garantert tett. Kummen, som er støpt i ett stykke, 
er sandfangets beste venn på store overflater med mye overvann.

ANNONSE

Les flere fagartikler på ahlsell.no

”Kundene våre synes 
dette er et 
kjempeprodukt, og det 
eneste spørsmålet de 
har er om vi ikke har 
noen større kummer.”

Kenneth Gjenga, distriktsleder for 
Viken, Oslo og Innlandet i Uponor

FAKTA OM
UPONOR 

HJELPEKUM

• Materiale: PP-plast

• Høyde fra 454 mm til 
600 mm

• Diameter: 315 mm

• Materialklasse: 
P322010 

• Artikkelnr. 3220177

Sandfangets sidekick i 
kampen mot overvann 

Kenneth Gjenga er distriktsleder for Viken, Oslo og 
Innlandet i Uponor. Vi har tatt en prat med han for å 
høre hvilke spørsmål han og kollegene som regel får 
fra sine kunder om hjelpekummen.
— Kundene våre synes dette er et kjempeprodukt, og 
det eneste spørsmålet de har er om vi ikke har noen 
større kummer, innleder han. 
Hjelpekummen er standard 600 mm høy og er 
dimensjonert for 315 mm stigerør.

Enkel håndtering
For noen få år siden la Uponor merke til at det ikke 
fantes hjelpekummer i andre materialer enn betong. 
Da bestemte de seg like greit for å produsere det selv, 
og i dag får du kjøpt hjelpekummen i PP-plast fra 
Uponor i alle Ahlsells butikker. 
— Vi så at hjelpekummene i betong krevde mye 
logistikk med tungt maskineri, og bestemte oss for å 
lage en mye lettere kum i plast. Hjelpekummen vår er 
bare en meter høy og veier lite, så den er enkel å 
plukke opp hos grossisten, slenge i bagasjerommet og 
ta med til anlegget, forteller Gjenga. 

Dette må du ta hensyn til
Ved montering av Uponors hjelpekum er det ifølge 
Gjenga bare én faktor å ta hensyn til – nemlig hvor 
dypt den skal sitte. Monteringen vil variere i takt med 
dybden.
— Skal kummen sitte veldig nært overflaten, kan du 
sette pakningen som følger med på utsiden av sluket, 
og sette støpejernsramme og lokk over det på utsiden. 
Skal det ligge dypere ned i bakken, kan du tre en 
teleskoptopp ned i sluket og justere stigerøret etter 
hvor høyt du må ha det, forklarer han. 

Fleksibel montering 
Uponor har sørget for at kummen enkelt kan tilpasses 
etter behov. Den kan kappes i hver rille og har utløp 
for både 110 og 160 mm avløpsrør. 
— Ved levering er kummen alltid klargjort for montering 
til 110 mm, og stussen kan enkelt kappes med en helt 
vanlig sag og endres til 160 mm hvis det er behov for 
det – det ser kundene an på hvilket rør som er montert 
til sandfanget. 

Bruksområder 
Hjelpekummen er veldig aktuell i områder hvor det er 
langt til nærmeste sandfang. Gjenga 
trekker frem en parkeringsplass som 
eksempel.
— Hvis sandfanget er i den ene 
enden av et stort parkeringsområde 
vil det bli liggende mye overflatevann 
i store deler av området, som ikke 
renner ned i sluket som er rett ved 
sandfanget. Da er det hensiktsmessig 
med flere små sluk for å ta unna 
resten av vannet, forklarer han. 
Hjelpekummen fra Uponor har et fall i 
bunnen som gjør kummen 
selvrensende, og det er ikke behov for 
vedlikehold av sluket. Gjenga 
anbefaler likevel å ta en enkel 
inspeksjon av kummen i ny og ne, som 
man gjør med andre minikummer. 

Du finner hjelpekummen i din nærmeste 
Ahlsell-butikk og i nettbutikken! 
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Finn din nærmeste forhandler på
mitsubishi-motors.no

MITSUBISHI L200 X EDITION 
PERFEKT FOR NORSKE FORHOLD

3.950
Inkl. full X Edition utstyrspakke, 

vinterhjul og automatgir

Startleie kun kr 25.000*

per mnd.* ekskl. mva.

LEASING FRA KR

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 rent-
enivå). **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: 
231-254 g/km (WLTP). Forutsetter registrering innen 31.12.2020. 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.
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I 1996 gikk Andre Grov til innkjøp av sin første minigraver og 
begynte for seg selv. To år senere etablerte han og Freddy Ulltang 
firmaet Sunnfjord Betongsaging, som i 2000 ble omdøpt til Entre-
prenørservice AS. Bedriften holder til i Førde i tidligere Sogn og 
Fjordane fylke, og driver tradisjonell maskinentreprenørvirksom-
het. Bedriften har vokst relativt raskt, fra en omsetning i 2007 på 
ca. 25 millioner kroner, til 110 millioner kroner i 2019. 

SPENNENDE OG GIVENDE
Lærlinger har alltid vært et viktig satsingsområde for Entrepre-
nørservice. I skrivende stund er det hele ni lærlinger i bedriften, 
blant 45 ansatte. Snittalderen i bedriften er ganske lav, noe som 
nok skyldes at de fleste har kommet inn som lærlinger. 

– Det er nok ekstra mange lærlinger her akkurat nå, men vi har 
ligget på seks-sju stykker i mange år. Lærlinger er noe som har 

– Vi har faktisk bygget opp hele denne bedriften på lærlinger, sier Andre Grov, 
grunnlegger og hovedeier i Entreprenørservice AS. Siden oppstarten i 2000 har  
49 personer tatt fagbrev i bedriften, og de fleste jobber der fremdeles.  
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

ÅRETS LÆREBEDRIFT – REGION VEST

Bedrift bygget 
på lærlinger

drevet meg hele tiden, sier Andre Grov, som også er styreleder 
i bedriften.

– Det er både spennende og givende å jobbe med lærlinger. 
Man ser fort hvem som er ordentlig interessert, men jeg har fått 
ganske mange overraskelser opp gjennom årene også. Noen er 
litt anspente og nervøse til å begynne med, men når de føler seg 
velkomne, blir sett og verdsatt, så går utviklingen som oftest raskt 
og de ender gjerne opp med å bli svært dyktige fagarbeidere. Noen 
må man bare være litt ekstra tålmodige med, sier han.

OPPLYST UNGDOM
– Hvorfor tar dere inn lærlinger?

– Vi er jo avhengig av arbeidskraft. Det er generelt vanskelig å 
få tak i folk i denne bransjen, og det har vist seg at vi får de beste 
ved å ta dem inn som lærlinger. På den måten blir man godt 
kjent med dem og det er en stor fordel å få lært dem opp helt fra 
starten av, sier Grov.

– Vi er klar over at det stilles krav om lærlinger i offentlige 
kontrakter. Blant annet krever Vegvesenet en viss prosent lærlinger 
på sine prosjekter, men dette er noe vi har opprettholdt hele tida 
uansett. Lærlinger er jo bedriftens fremtid, og det er alltid kjekt 
å få inn en lærling, fortsetter han.

– Jeg tror de ofte er litt lei av skolen når de kommer hit, og de 
har lyst til å jobbe og gjøre noe praktisk. Her i Entreprenørservice 
får de lov til å prøve seg. Når de blir gitt tillit og ansvar, og de føler 
de er med å skape noe, så vokser de mye på det. Ungdommene 
er forresten utrolig opplyste i dag. Mye mer enn for 10-15 år 
siden. Det de ikke vet, det finner de ut av. De googler og søker 
og finner ut av alt. 

– ALLE BØR FÅ EN SJANSE
– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn 
lærlinger?

– Her får alle en sjanse, og vi leter ikke etter egenskaper før de 
kommer inn og får prøvd seg. Mange av lærlingene våre har vi 
imidlertid hatt på utplassering først, noen kanskje i to år, og da 
har vi jo dannet oss et godt inntrykk av dem. Når vi får søknader 

fra noen vi ikke kjenner fra før, hører vi gjerne med bedriften hvor 
de har vært på utplassering om hvordan de har fungert, sier Grov. 

– Karakterer ser vi litt på, uten å legge stor vekt på det. Det er 
jo ingen ulempe å ha gode karakterer i matematikk, gym og norsk, 
men det er på ingen måte et «must». Fravær ser vi mer på. Det 
trekker jo ikke opp hvis man har høyt fravær uten gyldig grunn. 
Likevel tar vi gjerne en prat med dem som har det også, for alle 
bør i prinsippet få en sjanse. 

PERSONLIGHET VIKTIGERE ENN KARAKTERER
– Det er ingen ulempe å komme fra gård, for å si det sånn, men 
det er selvfølgelig heller ikke noe «must». De som har vokst opp 
på gård, er ofte vant til å kjøre traktor og maskin, og har gjerne 
fått mye praktisk arbeid inn «med morsmelka». Vi ser ofte at de 
raskt mestrer mye avansert arbeid, som andre kanskje trenger 
lang tid for å klare, fortsetter Grov.

– Hvis vi må velge mellom ulike kandidater, velger vi gjerne 
han eller hun som virker mest omgjengelig. Det handler om 
hvordan personen er. Er det en vanskelig og kranglete person, 
eller er vedkommende positiv, sympatisk og ydmyk? Vi har hatt 
lærlinger her som har hatt seksere i flere fag, men som ikke har 
klart å bidra noe særlig i jobbsammenheng, forteller han.

INKLUDERT: Hos Entreprenørservice blir lærlingene  
fulgt meget godt opp, og de blir veldig inkludert, 
ifølge OKABs Jan Erik Øygard (til høyre). Her står han 
sammen med (fra venstre) grunnlegger og hovedeier 
i bedriften Andre Grov, lærling Steffen Lærum (18) og 
utplasseringselev Harald Huseklepp (17).

Sted: Førde

ENTREPRENØRSERVICE AS:
Nominert av: MEF region Vest
Hjemsted: Førde, Sunnfjord kommune, Vestland
Omsetning: NOK 110 mill.
Antall ansatte: 45
Antall lærlinger: 9 (20 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag: 5 i anleggsmaskinførerfaget, 
3 i vei og anleggsfaget, 1 i anleggsmaskinmekanikerfaget.
Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 18
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– Likeledes, hvis vi har en lærling som f.eks. bulker en firmabil 
og ringer og sier ifra om det, så er det nærmest et pluss i margen. 
For da har vi med en ærlig, samvittighetsfull person å gjøre. Det 
er verre med de som ikke sier ifra. De må vi ta en alvorsprat med. 
Men også her har ungdommen blitt bedre de senere årene. 

LÆRLINGENE INKLUDERT FRA FØRSTE STUND
– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan 
følges de opp?

– De fleste som kommer hit som lærlinger har vært her på 
utplassering først, og kjenner til det mest grunnleggende. Alle 
lærlinger får tilgang til timeføringsportalen vår, der alle prose-
dyrer er beskrevet. Lærlingene har også et oppstartsmøte med 
faglig leder i bedriften og Jan Erik Øygard fra opplæringskontoret 
for anleggs- og bergfagene (OKAB) like etter de begynner her, 
forklarer Grov.

– Det er formennene som følger opp lærlingene ute. De er 
også med på halvårsmøtene som lærlingene har med Jan Erik. 
Hvis noen har spesielle utfordringer, så kommer Jan Erik oftere 
på besøk. Da jobber vi sammen for å få klarhet i problemet og 
finne ut hva vi kan gjøre for å løse det. Det handler om å skape 

trivsel for lærlingene. Hvis det er trygt og kjekt å være på jobb, 
så blir de som oftest gode arbeidere. Derfor er vi også opptatt av 
å skape en fellesskapsfølelse. Vi har for eksempel pizzakvelder og 
firmaturer, hvor lærlingene selvfølgelig får være med. Vi pleier 
også å reise på Vei og anlegg-messa, hvor vi har valgt å kjøre litt 
«klasse» og bo på Grand hotell i Oslo. Lærlingene blir inkludert 
på alt fra første stund, sier han.

LENGE NOK PÅ «PINEBENKEN»
Noen bedrifter velger å plassere lærlinger sammen med spesielt 
utvalgte baser eller anleggsledere til å ta seg av dem. Hos Entre-
prenørservice har de en litt annen tilnærming.  

– Mottoet mitt er at vi skal utvikle medarbeidere som passer 
alle steder. Vi kan ikke ha det sånn at man bare fungerer på enkelte 
prosjekter med enkelte mennesker. Jo mer folk blander seg, jo 
bedre fungerer de, tror jeg. Det er dessuten viktig at lærlingene 
får være på forskjellige plasser, og at de ikke bare er på ett anlegg 
og kjører dumper i to år. Vi prøver derfor å flytte dem litt rundt, 
også på reisejobber, sier Grov. 

– Vi skal ikke «dikkedille» for mye for lærlingene. Det skal 
naturligvis legges til rette, men de må lære å gjøre jobben selv. 

Man må tørre å fortelle dem hvordan ting skal gjøres, uten at det 
skal ta fra dem selvtilliten. De fleste får prøve seg i maskina med 
én gang de kommer hit. Jeg føler at de på en måte har blitt «holdt 
på pinebenken» lenge nok på skolen, så når de kommer ut i bedrift 
bør de få lov til å gjøre noen ordentlige oppgaver. Vi skal heller 
ikke legge skjul på at de, i hvert fall etter hvert, faktisk skal yte og 
produsere. Vi må jo ha noe igjen for å ha dem her, slår han fast. 

SPESIELLE UTFORDRINGER
Entreprenørservice tar også inn en enkelte lærlinger eller lære-
kandidater som ikke går det tradisjonelle to-pluss-to-skoleløpet, 
eller som har ulike utfordringer.

– Vi har hatt lærlinger som har slitt med forskjellige proble-
mer og utfordringer, enten det er på skole eller hjemme. Vi har 
hatt noen med lese- og skrivevansker, som har kommet seg greit 
gjennom systemet. Og vi har hatt flere som ikke har kommet inn 
på Vg2, som har måttet ha lengre læretid. Vi kan jo ikke bare ta 
inn de med gode karakterer. Alle bør får en sjanse. De som har 
hatt spesielle utfordringer blir gjerne ekstra glad i arbeidsplassen 
sin, og de kan faktisk bli de flinkeste fagarbeiderne, sier Grov.

– Jeg har hatt med meg PP-tjenesten på møter her flere ganger, og 
vi har samarbeidet med dem om å få det beste ut av en enkelt lærling. 
Disse lærlingene har stort sett hatt en svært positiv utvikling, både 
når det gjelder mellommenneskelige ferdigheter og beherskelse av 
faget, forteller Jan Erik Øygard, daglig leder i OKAB Sogn og Fjordane.  

VARIERTE ARBEIDSOPPGAVER
– Hvordan blir lærlingene fulgt opp i denne bedriften, sett fra 
OKABs ståsted?

– De er veldig «tett på» lærlingene i denne bedriften. Lærlin-
gene blir fulgt meget godt opp, og de blir veldig inkludert. Der er 
Entreprenørservice virkelig kanongode. Fra dag én er lærlingene 

inne i varmen, og de får bli med på sosiale samlinger, turer, etc., 
sier Øygard.

– Lærlingene får også svært varierte arbeidsoppgaver her. De 
får prøve alt. Her blir de ikke sittende i en dumper i halvannet 
år, altså. De blir satt på prøver og får stor grad av tillit og ansvar. 

BLIR «SETT»
– Hva sier lærlingene selv om hvordan de opplever å være lærling 
i denne bedriften?

– Jeg får kun meget gode tilbakemeldinger fra lærlingene hos 
Entreprenørservice. Selv de få som ikke har fått fortsette, forteller 
at de har hatt det veldig bra her, sier Øygard.

– Jeg må også fremheve hvordan bedriften har hjulpet fram 
mange av de «svakere» kandidatene. Bare at de blir tatt inn i det 
hele tatt, er jo ingen selvfølge. Og når de først kommer inn, blir 
de virkelig «sett», inkludert og fulgt tett opp. Dette er et meget 
godt sted å være for lærlingene, avslutter han.  

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.

-

STORTRIVES: Anleggsmaskinmekaniker-
lærling Steffen Lærum (18) har vært hos 
Entreprenørservice litt over ett år og trives 
godt ved dreiebenken.

«Vi skal ikke «dikkedille» for mye for lærlingene. 
Det skal naturligvis legges til rette, men de må lære 
å gjøre jobben selv. »

Andre Grov
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BERGEN: – Vi nærmer oss 300 arbeidsvarslingsplaner i år. Behovet 
øker jevnt. Vi opplever at både vi selv og bransjen generelt bruker 
arbeidsvarsling mer, og at vi har en større forståelse for viktigheten 
til dette arbeid.

Det sier Arild Sundal, anleggsleder og kvalitets- og sikkerhets-
leder i Løvaas Maskin AS i Bergen. 

Nå i høst gjennomfører både ledere og medarbeidere i entre-
prenørbedriften en opplæring i arbeidsvarsling og langsgående 
sikring ved arbeider langs vei. 

SAMARBEID
Samtidig går selskapet inn i et samarbeid med Ramudden, der utleie- 
og sikringselskapets avdeling i Bergen skal bistå Løvaas Maskin 

AS med leveranser innen arbeidsvarsling og oppfølging av tiltak.
– Vi jobber tett sammen for å løfte kvalitet og sikkerhet rundt 

utførelse av arbeidsvarsling. Vi og Ramudden har gjennomført flere 
tiltak sammen for å øke kompetanse og sikkerheten, sier Sundal. 

Nylig var 12 deltakere fra Løvaas Maskin og 10 fra Ramudden 
på et felles kurs i langsgående sikring. Det ble en serie aha-opp-
levelser for deltakerne fra entreprenørselskapet. Ord som "oi, 
dette visste jeg ikke" og "jaha, dette har vi jo gjort feil hele tiden" 
var gjengangere på kurset. 

DEN RØDE STREKEN – I PRAKSIS
Et av de tydeligste kunnskapshullene som avdekket seg i løpet av 
kurset handler om en rød strek. 

Løvaas Maskin AS melder om et stadig større behov for arbeidsvarsling og sikring 
ute på vei. Da må kunnskapen også styrkes. Vet du for eksempel nøyaktig hva den 
røde streken i arbeidsvarslingssøknaden betyr i praksis...? Se hva entreprenøren i 
Bergen gjør for å forebygge ulykker ved arbeid ute på veiene. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Sted: Bergen

Slik vil entreprenøren 
bli bedre på arbeids-
varsling og sikring

AKTUELT
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MONTERING: Fase én – monteringen – er 
ofte glemt i søknadsprosessen.  
(Alle foto: Løvaas Maskin AS)

TRAFIKK: Løvaas Maskin AS 
i Bergen erkjenner at de kan 

for lite om arbeidsvarsling og 
sikring ved arbeid på vei. 
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Førsdal Harpa
For alle som skal skille masse på en enkel måte.

Fordeler med Førsdal Harpa:

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

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

Nærmere bestemt den røde streken i illustrasjonen på arbeids-
varslingsøknaden, som angir at det skal være langsgående sikring. 

Én ting er at streken sier det skal være langsgående sikring der. 
Men hvordan skal det se ut i praksis? Det er ikke alltid tindrende 
klart for de som håndterer det ute. 

– De fleste arbeidere ute som får denne arbeidsvarslingsplan har 
ikke kunnskap om hva dette betyr i praksis. Vi har hatt liten eller 

ingen kunnskap om minstelengde en langsgående sikring krever 
for å være riktig montert iht godkjenning til produktet, sier Sundal. 

Han mener informasjonen som følger arbeidsvarslingen er lite 
informativ på det punktet. Da kan det bli utført mange forskjellige 
løsninger. 

– Vi skal ikke kjøre langt før vi kommer over en arbeidsplass der 
langsgående sikring er feilmontert og gir en falsk trygghet, sier han. 

ARBEIDSBREDDE
Har du for eksempel full kontroll på arbeidsbredden i en langs-
gående sikring? 

Vet du hvordan den skal starte og avsluttes med endeterminal? 
Har dere gode rutiner når det gjelder bolting i bakken, sammen-

koblinger og bruk av 90 graders svinger? 
Vet dine kollegaer alt de trenger å vite? 
Ett eksempel: Ute på veien kan man stadig se sikring som starter 

med en nedføring i trafikkretningen. Det er jo vel og bra. 
Men når nedføringen går nærmest ut i kjørebanen, så kan den 

fort bli en hoppbakke for en personbil der føreren er mer opptatt av 
mobilen enn av verden utenfor bilen. I et sånt tilfelle kan sikringen 
være det som sørger for at arbeidsfolkene bak sikringen blir kjørt 
ned av en bil på ville veier. 

Dersom nedføringen går ned i veiens sikkerhetsområde i stedet 
for i kjørebanen, så er det større mulighet for at sikringen fungerer 
etter hensikten. 

FOR DÅRLIG KUNNSKAP
Hos Løvaas Maskin erkjenner man at kunnskapen er for dårlig, 
og har nå iverksatt tiltak. Kurs i sikring og arbeidsvarsling kan 
være nyttig. Dels på grunn av kunnskapen som formidles fra 
instruktøren, men like mye gjennom diskusjoner med andre. 

– Rekkverksnormen stiller krav til en rekkverkslengde ofte mye 

 ØKER: 300 hittil i år. Behovet for 
arbeidsvarslingsplaner øker.

FARLIG: Sikring utført høsten 2020. Hvis denne stålbjelken treffes av 
en buss vil den dyttes av gårde med stor kraft og hastighet. Det er også 
en nedføring i kjørebanen, i møte med trafikken. Den blir en effektiv 
hoppbakke hvis en personbil treffer den.
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lengre enn det stedlige omgivelser tillater. Her var det mange 
fine diskusjoner om hvordan dette kan løses. Både ved å benytte 
langsgående sikring i henhold til produsentens monteringsvei-
ledning og andre risikoreduserende tiltak. I den informative, 
praktiske undervisningen fikk vi sett og demonstrert løsninger 
fra Ramuddens produktutvalg som gir gode, risikoreduserende 
tiltak tilpasset ulike situasjoner, sier Arild Sundal. 

Han er storfornøyd med kurset. Nå planlegger selskapet å utvikle 
dette videre med en større praktisk del. Der skal deltagerne få 
erfaring i å montere langsgående sikring i trafikkert vei. 

TRYGT OGSÅ UNDER MONTERING
– Der blir det særskilt fokus på fase én, som ofte blir litt glemt i 
søknadsprosessen. Vi skal her sikre en trygg og sikker avvikling 
av trafikken under montering. Samtidig skal vi ta vare på egen-
sikkerheten for personellet som skal montere, sier han. 

Gjennom det nye samarbeidet med Ramudden ønsker Løvaas 
maskin å sikre at arbeidsvarslingsplaner som involverer langs-
gående sikring skal være mer konkret informativ om typer og 
antall elementer. 

Ved utlevering av utstyr skal det tydelig fremkomme en plukk-
liste som sikrer at alle elementer som kreves for riktig montering 
medfølger. I tillegg skal monteringsveiledning medfølge. 

KURS: Personell fra Løvaas Maskin og Ramudden deltar på felles kurs. 

RIKTIG: Bolter du/dere fast den langsgående sikringen? 

INSTRUKTØR: Magnus Sørvik fra Ramudden Norge 
viser hvordan sikring skal monteres riktig. 

HVA BLIR DERE FLINKERE PÅ?
Har din bedrift satt i gang kompetanseløft på 
områder der dere kan for lite? Tips oss gjerne 
om kompetanseløftet dere gjennomfører. 
Hva og hvorfor? anleggsmaskinen@mef.no

UTSTYR

Arbeidsgjerde og kjøre-
plater i resirkulerbar plast

Anleggsgjerde, sperrebukker og  
kjøreplater i plast. Resirkulerbar plast. 
Det er siste nytt hos Limaco. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Resirkulert, gjenbruk og miljøvennlig. Tre ord høyt oppe på både 
samfunnets, og mange oppdragsgiveres oppmerksomhetsordliste 
nå for tiden. 

Ordene er også godt dekkende for en ny produktserie hos 
utstyrsleverandøren Limaco: Gjerder, sperrebukker og annet 
sikkerhetsmateriell fra Oxford. Utstyret er produsert i England, 
av 100 prosent resirkulerbar plast. 

– Oxford er verdens største produsent av 100 prosent resirkuler-
bare plastprodukter i kategorien sikkerhetsgjerder, byggegjerder, 
sperringer og kjøreplater/markplater. Dette er en svært spennende 
nyhet hos oss, sier Olav Georg Dalseth i Limaco AS. 

Han fokuserer i første omgang på fire produktsystemer fra 
Oxford: 

 ■ Avalon byggegjerde, støpt med en egen, patentert fleksibel 
koblingsmetode. Fleksibiliteten gjør at gjerdet følger ujevnheter 
i terrenget. Det har også "snublesikre" infellbare føtter på hvert 
gjerde. 50 gjerder kan lagres flatt på en pall, klar til bruk og uten 
løse deler. Utstyrt med klasse 3 rød og gul refleks. 

 ■ Endurafence byggegjerde. To meter høy, og ikke strømførende. 
Selve gjerdene produsert i resirkulert plast, med separate 
koblingsdeler i stål og føtter i PVC. De kan kombineres med 
velkjente standard metall byggegjerder. Hvert gjerde veier ti kilo, 
pluss 18 kilo i foten. Også med dette systemet kan 50 gjerder 
lagres flatt på en pall, men altså med separate koblingsdeler 
og føtter. 

 ■ Safegate sperrebukk, produsert i resirkulerbar polyethylene 
plast. Veier åtte kilo pr stykk. Den kommer i sett med fire 
hengslede deler, som utslått i sin fulle lengde gir tre meter 
sperring pr sett. 

 ■ EnduraMat markplater, kjøreunderlag beregnet for bløte og 
sårbare områder. Platene er 12 mm tykke, også de produsert i 
et resirkulert plastmateriale. Heavy Duty kjøreunderlag som 
tåler gravemaskiner, betongbiler og alle typer tunge kjøretøy 
opp til 80 tonn. Hver plate måler 2,4x1,2 meter, og veier 32 kilo. 
De er vendbare, sklisikre og kan linkes sammen med koblinger 
om ønskelig.  

LETT: Safegate sperre-
bukk. Også i plast. 

FLEKSI: Avalon 
byggegjerde, 

i plast.  

HØYT: Endurafence 
byggegjerde. Også plast.  

SOLID: 
EnduraMat 
kjøreplater. 
Laget i....? 
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Langbend erstatter  
store kummer
En Ø2000-ledning skal ta opp 90 grader sving.  
På Nyhavna Øvre løses det kjapt, effektivt og sikkert 
med langbend i stedet for store og kompliserte 
kummer. En av de største langbend-leveransene i 
Trondheims VA-historie, faktisk. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Sted:Trondheim

TRONDHEIM: På Nyhavna øvre, langs Lade allé, planlegges et 
nytt sentrumsnært boligområde. Området ligger inn mot Lade-
hammeren, og har flott beliggenhet med syd- og vestvendt utsyn 
mot Trondheimsfjorden, Nyhavna og sentrum. 

SG Entreprenør AS har i oppdrag å bygge infrastrukturen i de 
to første byggetrinnene av prosjektet Øvre Nyhavna i Trondheim 
for Heimdal Bolig AS. Kontraktsverdien er på 30 millioner kroner. 
Øvre Nyhavna består av over 500 boliger i flere byggetrinn. 

Backe Trondheim er engasjert som byggentreprenør på bygge-
trinn 1 og 2. De består av 208 boliger og parkeringskjeller, til en 
samlet kontraktssum på cirka 460 millioner kroner. 

Anleggsmaskinen har tidligere fortalt om et tilstøtende prosjekt 
i samme område, med skredsikring av en skråning mot Nidelven. 

STOR LEDNING I SVING
Flere utfordringer skal løses i infrastrukturen her. En av disse er 
omlegging av en liten elv. Eller en bekk, som den er betegnet i 
utlysingen på Doffin. 

Bekken skal flyttes ved hjelp av en voksen Ø2000-ledning. Den 
skal ta opp en 90 graders sving for å flytte vannet til sin framtidige 
trasé. Det fremgår av en artikkel i Basals kundemagasin VA-forum. 

En så skarp sving blir normalt tatt i kummer. Med en ledning så 
stor som Ø2000 blir det flere store kummer. Veldig store. Mye tid 
ville gått med til å bygge plasstøpte kummer. I stedet blir sving-ut-

fordringen løst effektivt med langbend. 
Sist vår gjorde Heimdal Granitt og betong AS (HGB) en av de 

større langbend-leveransene i Trondheims VA-historie. 
– Det er første gang både vi har levert – og entreprenøren har 

lagt – så mye bend i Ø2000 på ett eneste prosjekt, sier Jan Ove 
Bjørseth i HGB til Basals VA-forum. 

Han er prosjektansvarlig på leveransen. Prosjektet utføres av SG 
Entreprenør AS. Oppdragsgiver er utbyggingsselskapet Nyhavna 
Øvre AS, som eies av Heimdal Bolig. 

Ledningen er 270 meter lang i ett strekk, og består av: 
 ■ 28 bend 5 grader
 ■ bend 3 grader
 ■ 2 rør, lengde 1,5 meter
 ■ 102 rør, lengde 2,0 meter

For inspeksjon på rørstrekket er det laget flere nedstigninger av 
Ø1000 kumringer med ramme og lokk på toppen. 

KREVENDE LOGISTIKK
Logistikken i en sånn leveranse er interessant nok i seg selv. Varene 
krever mye plass. Plass er ofte ikke et overskuddsfenomen i urbane 
og bynære prosjekter som dette, for å si det forsiktig. Det har blitt 
løst ved at HGB har levert dagsbehovet av komponenter, med 
leveranser stort sett hver eneste dag. 

LANGBEND: 2000-ledningen 
tar opp en 90 graders sving 
med langbend.

OMFYLLING: Ledningen installeres i Nyhavna Øvre. 

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

Hydraulikk

BestGrip 
ispigg

Lilleseth 
kjetting

NB! Fri frakt

– Det har fungert godt. Vi er kjempefornøyd. Vi er også stolt 
over at SG har valgt å ha oss med som leverandør på denne jobben, 
sier Bjørseth. 

– Det har gått over all forventning å legge rør og bend etter at vi 
kom i gang. Dette er et uvanlig prosjekt for oss, og vi var spente. 
Det har ikke vært noen som helst problemer med leggingen. Bend 
er like enkle å legge som vanlige rør. Det virker som dette er en god 
løsning. Dette prosjektet viser at det er fullt mulig å prosjektere 
slik, sier prosjektleder Eivind Esp i SG Entreprenør AS.

Løsningen med langbend er beskrevet av oppdragsgivers konsu-
lent. Alternativet ville vært plasstøpte kummer. 

BINDELEDD I TRONDHEIM
Nyhavna Øvre bygges i et gammelt industriområde, nær havn 
og sentrum. Området ligger som et bindeledd mellom Lilleby og 

Nyhavna. Litt lenger ut i utbyggingen vil det bli en sammenheng-
ende del av Trondheim sentrum. 

Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av ca 500 boliger 
og rundt 1500 kvadratmeter næringsareal på gateplan mot gata 
Ladebekken. 

Miljøsanering og rivearbeid er gjennomført. Peling for det første 
byggetrinnet foregikk i vinter. Arbeidet med å bygge infrastrukturen 
har gått gjennom våren og sommeren i år. De første leilighetene 
i byggetrinn én skal være klare for innflytting i første halvdel av 
2021. Byggetrinn to følger tett på, og ferdigstilles høsten 2021.

Heimdal Granitt og betong AS er en solid leverandør av natur-
stein- og betongvareprodukter. Selskapet leverer til hele Norge. 
Dels fra hovedkontor på Heimdal ved Trondheim, dels fra en 
avdeling i Fredrikstad, med ytterligere logistikkstøtte fra lagre i 
Bergen og Stavanger. 

LEVERANSE: Varer som tar mye plass. Sjåfør Nils Are Høiseth i HGB har 
levert dagsbehovet hver dag på Nyhavna Øvre.

FORNØYD: T.v. Jan Ove Bjørset i HGB. Her sammen med anleggsleder Kent Syrstadløkk og prosjektleder Eivind Esp (t.h.) i SG Entreprenør AS.

Etter flere år med stadige «all time high»-
salg av anleggsmaskiner, har utviklingen 
snudd i år. Hovedårsaken er naturligvis 
koronasituasjonen. Maskingrossisternes 
Forening (MGF) har offentliggjort salgssta-
tistikkene for anleggsmaskiner for 3. kvartal 
i 2020, og tallene viser fortsatt svekkelse i 
nysalget av anleggsmaskiner.

TILBAKE PÅ 2016-NIVÅ
– Totalt ble det solgt 1033 nye anleggs-
maskiner i tredje kvartal, noe som er en 

nedgang på 16,7 prosent i forhold til samme 
periode i fjor. Selv om svekkelsen er lavere 
enn andre kvartal isolert, må vi fortsatt 
tilbake til 2016 for å finne sammenlignbare 
nivåer på salg i et tredje kvartal, skriver 
MGF i en pressemelding.

– Selv om covid-19 situasjonen forbedret 
seg noe gjennom sommeren, har det vært 
en oppblomstring i flere regioner utover 
høsten. I tillegg ser vi konturene av en lang-
varig lav krone- og oljekurs, og markedene 
inkludert bygg og anlegg ser ut til å være 

avventende med store investeringer. Flere 
medlemmer melder at man har godt trykk 
på service- og ettermarkedet, mens nysalget 
går tregere enn tidligere. Det er fortsatt 
vanskelig å forutse utviklingen for 2021, 
men det er ikke ventet noen stor vekst i 
første halvår sammenlignet med 2020, 
opplyser MGF.

GRAVEMASKINSALGET VIDERE NED
For tredje kvartal akkumulert er det tilbake-
gang på alle underkategoriene med unntak 
av veihøvler og minidumpere, som er små 
kategorier som ikke gir store utslag på total-
statistikken. For gravemaskiner på belter er 
det en akkumulert nedgang på 20 prosent 
fra 1 403 solgte maskiner i 2019 mot 1 116 i 
år. Den nest største kategorien, minigravere 
på belter, har en tilsvarende nedgang fra 
848 solgte maskiner i 2019 mot 688 hittil i 
år (ned 19 prosent).

Innenfor segmentet beltegravere er det i 
tredje kvartal isolert kun størrelsen 24,1-28 
tonn som har en svak vekst, mens det akku-
mulert hittil i år er en nedgang i samtlige 
kategorier.

REGIONALE FORSKJELLER
MGFs statistikk følger fortsatt de gamle 
fylkesinndelingene, og den viser store regi-
onale forskjeller. Hittil i år er det kun to 
(tidligere) fylker som har vekst sammen-
lignet med samme periode i 2019: Sogn og 
Fjordane (opp 31 prosent) og Aust-Agder 
(opp 16 prosent). Finnmark, som etter første 
halvår i år hadde vekst, har i løpet av siste 
kvartal hatt svekket utvikling og er nå ned 
3 prosent sammenlignet med 2019. Det er 
verdt å merke seg at Vest-Agder har hatt 
en tilbakegang i forhold til 2019 på hele 49 
prosent, og det er dermed en tilbakegang for 
Agder totalt. Akkumulert hittil i år har det 
blitt solgt flest maskiner i Akershus (535 stk.), 
Rogaland (263 stk.) og Buskerud (243 stk.). 

Selger færre  
anleggsmaskiner
Anleggsmaskinsalget i tredje kvartal gikk ned 16,7 prosent 
fra i fjor. Beltegravere gikk ned over 20 prosent.
Av: Runar F. Daler- rd@mef.no

Illustrasjonsfoto: Runar F. Daler

Anleggsmaskinsalget sortert etter type, f.o.m. 1. kvartal 2018 t.o.m. 3. kvartal 2020. (Tabell: MGF).

NYHETER
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dieseltank.no

Enkel å fl ytte

Volum fra 
450 til 3000 liter

Godkjent etter 
ADR-forskriftene

ADR-transporttanker

Prøvesprenger 
ved løsmassefylling

Jakten på en ny vibrasjonsstandard 
fortsetter. Nye prøvesprengninger 
i høst skal kartlegge vibrasjoner i 
løsmassefylling. Neste versjon av NS 
8141 vil bygge på samme lest som en 
ny svensk vibrasjonsstandard. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

VÅLER, SOLØR: Dette Huset over t.h. kommer snart til å bli 
utsatt for rystelser og vibrasjoner fra sprengning, i større grad 
enn de fleste andre hus. Nye prøvesprengninger skal kartlegge 
hvordan rystelser fra sprengning forplanter seg i den fire meter 
høye grusfyllingen huset er bygget på. 

Mer om det straks. Først et tilbakeblikk. 

HUS FOR MÅLING
Husker du en sak hos oss for et par år siden, om et par beskjedne 
Leca-hus bygget i pukkverket hos Våler videregående skole? 
Husene ble bygget med sikte på svært kort levetid, i den hensikt 
å måle vibrasjoner fra sprengning av stadig mer nærgående salver. 

Nei...? 
Okei da. Hvis du er involvert i sprengning, så husker du kanskje 

saken om rystelsesstandarden NS 8141-1? 
En ny versjon ble lansert med brask og bram i 2013 og 2014. 

Men i praktisk bruk viste den seg å være for streng, og mange 
sprengningsfolk opplevde den som håpløst vanskelig å bruke i 

praksis. Standard Norge og komiteen bak standarden trakk tilbake 
den nye, og "gjeninnsatte" den gamle standarden. 

Den gjelder fortsatt, mens kompetente fagfolk i mange ledd 
arbeider med en ny norsk standard for grenseverdier i rystelser 
fra sprengning. 

SKOLE-PUKKVERK
Her kommer de nevnte Leca-husene inn i bildet. De ble i 2018 
bygget i pukkverket Våler videregående skole bruker til opplæring 
av framtidige fagfolk i anleggsbransjen. Husene ble bygget for å 
måle rystelser fra prøvesprengninger, som et ledd i kartlegging 
til det som blir en fremtidig ny NS 8141. 

UTSATT: Dette huset har blitt rystet i sine grunnvoller når du leser dette. Bokstavelig talt. (Foto: Standard Norge) 

SIST: Her går en av salvene i forrige 
runde prøvesprengning. Da ble det 
målt vibrasjoner i hus bygget på berg. 
(Arkivfoto: Jørn Søderholm) 

SPRENGNINGSPRENGNING

Sted: Våler/Solør
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LEDENDE INNEN FJELLSIKRING
Et maskinentreprenørfirma med over 40 års erfaring

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

Sprøytebetong  
Sprenging og demolering

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

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

GJØR KREVENDE OPPDRAG ENKLERE

Det samme gjelder huset som nå er bygget i samme pukkverk. 
– Sist gjorde vi målinger i to hus som var fundamentert på et 

tynt pukklag over fast berggrunn. Nå er det bygget opp en fire 
meter høy komprimert grusfylling. På den har vi bygget et lecahus, 
litt større enn de husene vi hadde sist. 

Det sier Nils Ramstad. Han er til daglig seniorrådgiver innen 
sprengningsteknikk og vibrasjoner i Multiconsult. Han er også 
leder for Standard Norges komité som arbeider med NS 8141. 

Om du driver med sprengning, så er du nok kjent med at det 
fra gammelt av har vært lavere grenseverdier for hus på løsmasser 
enn hus på berggrunn. Enten direkte på berg eller med et tynt 
avrettingslag imellom. 

Huset på den høye grusfyllingen i Solør vil forhåpentlig gi viktige 
svar på hvor stor denne forskjellen skal være. 

ERFARING OG FORSKNING
– Vi ønsker – basert på vår erfaring og den forskningen vi har 
utført i forbindelse med revisjon av vibrasjonsstandarden – å 
utrede nærmere hvor stor denne reduksjonen skal være. Vi er 
usikre på om det er faglig grunnlag for å senke grenseverdiene så 
mye som gjeldende standard legger opp til, sier Ramstad. 

Komiteens plan er fortsatt at den nye standarden skal basere 
seg på frekvensveide målinger. Filterløsningen som ble valgt i 
2013-versjonen av standarden fungerte ikke optimalt i alle situ-
asjoner. Derfor ble den trukket tilbake, og komiteen har siden 
startet arbeidet med å forbedre filterløsningen. 

Dette er et arbeid som nå foregår parallelt i Norge og Sverige. 
Det er koordinert av henholdsvis Standard Norge og søsterorga-
nisasjonen SiS i Sverige. 

– Det er ønskelig fra både komiteens og bransjens side at det 
blir mest mulig like standarder i Norge og Sverige. I hvert fall i 
faglig innhold, og spesielt for filterløsningen. Sverige har hatt mer 
langsiktig plan for arbeidet, med teoretisk forskning og parallell 
revisjon av flere relaterte standarder. Nå har SIS meddelt at de 
har planer om å følge tettere opp til de norske forsøkene og resul-
tatene. SIS og den svenske komiteen håper derfor på å komme 
i gang med revisjon av sin sprengningsstandard fra våren 2021. 

Fastsetting av «riktvärden» – grenseverdier – gjøres senere hos 
svenskene, sier Ramstad. 

TIDEN ER USIKKER
Han ber om tålmodighet hos de som måtte vente på en ny versjon 
av standarden. Tidsplanen for det norske arbeidet er avhengig 
av å få til felles løsninger med Sverige. Den norske bransjen har 
i tillegg krevd omfattende testing før en revidert standard utgis. 
Disse årsakene gjør det usikkert å fastsette en eksakt tidsplan 
for utgivelse.

Prøvesprengningene på løsmassefyllingen blir etter planen 
utført den samme uka som dette bladet landet i postkassa di. 
Når salvene har gått og målingene er gjort, så er det fortsatt mye 
arbeid som gjenstår. 

– Det er en kompleks sak, med mange hensyn å ta under revi-
sjonsarbeidet. Når testsprenging er gjennomført gjenstår det å 
analysere alle måledataene og sammenholde dem med dataene 
fra forrige runde med testsprengning. Deretter må det utvikles et 
nytt filter. Det må testes grundig før det introduseres i en revidert 
utgave av standarden. Denne gangen må vi være sikre på at vi får 
en standard som fungerer etter hensikten i alle situasjoner, sier 
Nils Ramstad. 

PLAGER OG GRENSEVERDIER 
Bransjen ønsker en lemping av grenseverdier. På den annen side 
har det vært mye fokus på menneskelige hensyn og klager fra 
beboere. Folk blir skremt, er redd for at huset faller sammen eller 
skades, og opplever ulike plager og forstyrrelser. Selv om salvene 
har vært innenfor aksepterte, objektive måleverdier. 

Dette spriket var årsaken til at det ble gjennomført en spørre-
undersøkelse om beboeres opplevelse av rystelser. På grunnlag 
av den ble det utarbeidet et informativt tillegg til standarden om 
dette. NS 8141 fra 2013/2014 tok noe hensyn til disse menneskelige 
opplevelsene av sprengningsvibrasjoner. 

– Det førte til bransjens klager på at standarden er for streng. 
Komiteen vil vurdere på nytt bransjens utfordringer og balanse-
gangen mellom ulike hensyn, sier Ramstad.  

KUNNSKAP: Nils Ramstad i Multikonsult og NS8141-komiteen. Her sammen med Karin Norén-Cosgriff i NGI, i forbindelse med prøvesprengningene i 
for to år siden. (Arkivfoto: Jørn Søderholm) 

FYLLING: Huset er bygget på denne fire meter høye grusfyllingen. Hensikt: Måle vibrasjoner i løsmassefylling ved sprengning. (Foto: Norsk Standard). 

SPRENGNINGSPRENGNING
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AS Hydrema
www.hydrema.com

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.

Service: 613 14 010

Snakk Med 

Dumper 

Spesialisten! 

Ny Hydrema 912GS med stage 5 motor 
og flere andre fornyelser. 

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.

Austin Norge AS
Kobbervikdalen 75
3036 Drammen, Norway
Tel: +47 32 82 68 70
post@austin.no
www.austin.no

Du som entreprenør får stadig strengere 
rammer å utføre ditt sprengningsopp-
drag i. HMS er viktig, det være seg for 
helsa til deg som jobber med produktene, 
reduksjon av plast, øke sikkerheten for 
deg som jobber med sprengstein, eller 
redusere utslipp til vann og luft.

Austin Powder skal være i front her.

Å redusere bruk av dynamitt til et mini-
mum er et mål for hele Austin Powder. 

Utenfor Skandinavia er dette gjennom-
ført. Her hos oss er vi også på god vei 
med helt giftfrie alternativ. Vi har laget 
tennsystem som fjerner minst like mye 
plast som elektronikk. Vi utvikler stadig 
nye produkter som bringer oss i riktig 
retning, men som samtidig produserer 
knust berg til rett kvalitet og pris for deg.

Fremtiden er Emulex, E*Star RFiD, 
Shockstar PlasticFree, APB Booster og 
Hydromite.

– Fremtiden er den her nå?

Er du interessert, ta kontakt med oss så skal vi følge deg helt 
frem til et godt sprengningsresultat.
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VA VA

machine control

3D Maskinstyringssystem utviklet for 
tøffe skandinaviske forhold.

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

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

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

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

www.laserbutikken.no

Følg oss på 
facebook!

Sjøledning uten 
(ekstra) lodd
Hallingplast har utviklet en ny type ferdig vektede 
PE-rør i større dimensjoner: SESU XL. Ferdig ledning kan 
senkes i sjøer og innsjøer uten bruk av betonglodd. Her 
senkes den første Ø630 mm ledningen i Mjøsa. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Pilotprosjektet med det nye røret er nylig gjennomført i Mjøsa, 
med en dimensjon på 630 millimeter, skriver Hallingplast i en 
pressemelding. 

 Her etableres det en ny reservevannledning mellom Gjøvik 
og Biri, hvor sjøledningen utgjør 13 kilometer. På deler av strek-
ningen ønsket rådgiverselskapet COWI og Gjøvik kommune å 
unngå betonglodd, blant annet på grunn av rasfare på deler av 
strekningen. Her ligger også en høyspentkabel som krysser Mjøsa 
på drøye 220 meters dyp.  Den nye sjøledningen la seg pent over 
høyspentkablene under den kontrollerte senkingen, utført av 
entreprenørselskapet ØPD.

VIKTIG FOR KRITISK INFRASTRUKTUR
Sjøledninger spiller en viktig rolle i kritisk infrastruktur i områder 
hvor hav og innsjøer tilbyr en rask og smidig etablering. Rørlednin-
ger av PE har vært førstevalget siden materialet kom på markedet 
på grunn av sin fleksibilitet under og etter legging. 

Sjøledninger med betonglodd kan være en utfordring, og derfor 
utviklet Hallingplast allerede for sju år siden en vannledning med 
integrert belastning for senkning uten lodd.  

ALTERNATIV LØSNING
Det nye SESU-XL-røret er et rør i rør løsning der mellomrommet 
mellom rørene er fylt med olivin. Dette er et tungt mineral med 
egenvekt på ca. 3,3. Sammen med en viss mengde vann ligger 
olivinen låst mellom det indre og ytre røret, med en spesialdesignet 
endetetting i hver ende.  

VA

ENKLERE: Sjøledning uten 
utvendige betonglodd. Blir fort 

enklere i installasjon av sånt. 

KOBLER: De siste forberedelser for sammenkobling til landtaket for den nye reservevannledningen til Gjøvik kommune. (Alle foto: Hallingplast) 
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post@krokkasser.no – 911 90 404

Stort lager

Import/salg av 
krokkasser og NC-hengere

se mer på www.krokkasser.no

– rask levering
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NÆRHET TIL MARKEDET
SESU-pipe XL er utviklet av Hallingplast i nær dialog med marke-
det.  Hallingplast har fram til for kort tid siden kun hatt mulighet 
for å levere rør i dimensjoner opp til 315mm, samt begrenset 
belastningsgrad på diametere fra 225mm og oppover. 

– Vi fikk forespørsler om stadig større dimensjoner. Helt opp til 
800 millimeter. Derfor gikk vi i gang med å utvikle det som nå er 
blitt SESU-XL. Jeg er nå glad vi kan tilby en sjøledning som har en 
rekke fordeler sammenlignet med de tradisjonelle sjøledningene, 

sier salgs- og markedssjef Sverre Tragethon i pressemeldingen 
fra Hallingplast. 

EN REKKE NYE FORDELER
Han mener kortere installasjonstid og enklere logistikk på bygge-
plass blir stadig viktigere for VA-bransjen. Han trekker også fram 
mindre bredde på grøfter i landtakene. 

En ledning uten lodd hindrer at fiskeredskap henger seg fast i 
røret. Her er det heller ingen fare for brudd på rør eller tap av lodd 

STRØM: I den sterke strømmen i Mjøsa var det nødvendig med flere båter for å sikre at de nye 
vannledningene holdt seg i den planlagte traseen fra Gjøvik og opp mot Mjøsbrua.

ved nedsenking eller ved nødankring. Korrosjonsproblematikken 
på bolter og lodd er også eliminert. Det betyr at det er enhetlig 
og lang levetid på både rør og belastningsmaterialet.  Sjøled-
ningen kan også benyttes i forbindelse med grøftefrie boringer 
(NoDig) fra landtak og ut i sjøen eller i myrområder. SESU XL 
kan bli et viktig alternativ der ledningeiere ønsker å unngå lodd. 

– Det norske VA-markedet har et stort behov for innovative 
løsninger. Da er det også viktig at vi har et marked som er villig å 
ta i bruk innovative løsninger, understreker Sverre Tragethon. 
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– Jeg synes det bør fokuseres mer på hvordan overskuddsmasser 
kan gi samfunnsøkonomisk nytte. I stedet for å transportere store 
mengder steinmasser kilometervis for å legge dem på et depot, 
så kan de brukes til fornuftige, samfunnsnyttige formål, som i 
tillegg sparer miljøet. Det sier Sverre Anton Sunde, daglig leder 
i Nordfjord Skifer AS. Han er også daglig leder i Åland Eigedom 
AS, og det er i den sammenhengen vi møter ham på Skei i Jølster 
en grå oktoberdag.

IKKE BARE EL-MASKINER
– Den siste tiden har det etter min mening vært litt ensidig fokus 
på miljøvennlige anleggsmaskiner i bransjen. Det er selvfølgelig vel 
og bra med elektriske gravemaskiner, men det gjelder å se helhe-
ten. Massehåndtering har stor innvirkning på miljøet, fortsetter 

Sunde, før han forteller om det konkrete prosjektet på Skei, som 
allerede er godt i gang. 

– I 2017 ble det bestemt at Kjøsnesfjorden endelig skulle 
rassikres, med en 8,5 km lang tunnel. Mye av masseoverskuddet 
fra tunnelarbeidene ble brukt i forbindelse med veianlegget E39 
Bjørset-Skei, men fremdeles var det 400 000 m3 masser som 
Vegvesenet planla å deponere. Etter initiativ fra lokalpolitikerne 
og undertegnede, fikk vi til et samarbeid mellom Statens vegvesen, 
Jølster kommune og Åland Eigedom, med mål om å bruke disse 
overskuddsmassene lokalt til samfunnsnyttige formål.

SENTRALT
Samarbeidet endte med tre ulike tiltak som erstattet det planlagte 
deponiet seks kilometer nord for Skei, ifølge Sunde. Det ene er 

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

Overskuddsmasser gir 
rassikring, rasteplass 
og næringspark

Miljøfokus i anleggsbransjen handler om mer enn noen få elektriske maskiner.  
På Skei i Jølster brukes store mengder overskuddsmasser til samfunnsnyttige 
formål. Kortreist og miljøvennlig.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

AKTUELT

en utfylling i Jølstravatnet til ny rasteplass og parkområde. Det 
andre er en ny vei og rassikring på Skei. Det tredje er en utvidelse 
av Skei Næringspark, hvor Åland Eigedom er en av grunneierne.

– Ved å benytte om lag 100 000 m3 tunnelmasser får man et 
attraktivt og stort næringsareal midt i det gamle Sogn og Fjordane 
fylke, der hovedveien fra Oslo mot Nordvestlandet, rv5, møter 
E39, hovedveien mellom nord mot sør. Setter du en passer her 
og tegner en sirkel for én times kjøring unna, så når du ca. 60 000 
innbyggere. Bedriftene som etablerer seg her vil kunne «serve» 
et stort geografisk område, sier Sunde, som legger til at både Post 
Nord og Felleskjøpet allerede er etablert der.

SPARER MILJØET
Skei Næringspark omfatter, etter utvidelsen, mellom 70 og 80 
mål. Godt over 20 mål blir bygget opp av tunnelmassene. Det er 
Nordfjord Skifer som står for opparbeidingen av området, mens 
Hæhre Entreprenør, som har tunneljobben for Vegvesenet, sørger 
for all transport av massene. 

– Med samfunnsnyttig bruk av massene fra tunneldrifta ved 
Kjøsnesfjorden, blir miljøet spart for transport av 45 000 laste-
billass med steinmasser fem kilometer hver vei. Det totale karbo-

navtrykket i forbindelse med etableringen av næringsområdet 
blir dermed lite sammenlignet med hvis man skulle deponert 
massene, sier Sunde.

– All matjorda som fjernes ved etableringen av næringsarealet 
blir dessuten omhyggelig behandlet og fraktet vekk, til nytte for ny 
matproduserende jord i nærområdet. Skogen som har blitt avvirket 
på området har folk i lokalområdet hentet for å bruke som ved.  

FERDIGSTILLES NESTE ÅR
Reguleringsplanen for området, inkludert rasvoller ovenfor 
næringsparken, ble godkjent i september i år. Sverre Anton 
Sunde regner med at hele området står ferdig neste år, og han har  
et berettiget håp om at det første næringsbygget også kan  
påbegynnes samme år. 

KORTREISTE MASSER: Daglig leder i 
Åland Eigedom AS, Sverre Anton Sunde, 
står foran deler av området som nå  
utvides med 100 000 m3 overskudds-
masser fra tunnelarbeider i nærheten. 
Skei Næringspark blir om lag 20 mål 
større etter utvidelsen.

«Det er selvfølgelig vel  
og bra med elektriske grave-
maskiner, men det gjelder å se 
helheten. Massehåndtering har 
stor innvirkning på miljøet.»
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I SAMARBEID MED:

GARANTIFORSIKRING
for MEF-medlemmer

Garantiforsikring dekker entreprenørens 
behov for å stille sikkerhet i forbindelse 

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

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

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

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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* SKAPHENGERE 
* VAREHENGERE 
* TIPPHENGERE 
* KJØLEHENGERE 
* SALGSVOGNER 
 

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

      FOR PROFESJONELLE BRUKERE! 

VI HAR LØSNINGER FOR 
SMITTEVERN 

 

Korona-tiltak 
på sykehusjobb 
ble avgiftsbombe
Østlandet Gjenvinning AS kjøpte noen kanner rensesprit til koronaoppdrag  
for et sykehus i vår. Nå har de blitt fakturert for alkoholavgift – på ti ganger så  
mye som spriten kostet. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Sted: Hamar

HAMAR: – Vi vet ikke hva som skjer i 
denne saken. Men hvis Skatteetaten bruker 
et minimum av sunn fornuft her, så bør hele 
kravet frafalles. Vi har ikke brukt spriten til 
annet enn å desinfisere bil og utstyr for å 

hente smittefarlig avfall på sykehuset. 
Det sier administrerende direktør Bjørn 
Rosenberg i Østlandet Gjenvinning AS. 

Da koronapandemien traff landet i vinter 
opplevde avfalls- og gjenvinningsbransjen 

en enorm vekst i mengden smittefarlig 
avfall som måtte håndteres på sykehusene 
og helseforetakene i Norge. 

Helseforetakene strammet inn kravene 
til alle som hadde med utstyr inn og ut av 

dørene, for å unngå unødvendig smitte-
spredning. På den tiden visste vi lite om 
viruset, og man tok alle forholdsregler.

SYKEHUS INNLANDET
Østlandet Gjenvinning AS (ØG) håndte-
rer avfallet fra samtlige sykehus i Sykehus 

Innlandet. Hver uke hentes store mengder 
avfall med flere forskjellige lastebiler. Avfal-
let er ved innhenting samlet i forskjellige 
typer beholdere, sekker og containere.

Smittefarlig avfall har i lang tid blitt 
samlet av sykehusets ansatte i spesielle store 
sekker som lar seg forsegle etter fylling, 

for å sikre en trygg avfallshåndtering fra 
sykehuset til forbrenningsanlegget. 

Situasjonen som oppstod i mars 2020 var 
verken sykehusene eller avfallsselskapene 
forberedt på. En av de tydeligste utfordrin-
gene meldte seg fort med minkende lagre 
av spesialsekker for smittefarlig avfall. Disse 

OPPDRAG: Østlandet  
Gjenvinning AS (ØG) håndterer 
avfallet fra samtlige sykehus 
i Sykehus Innlandet. Hver uke 
hentes store mengder avfall 
inn med flere forskjellige 
lastebiler.

SJÅFØR: Fred Hansen er en av sjåførene i Østlandet Gjenvinning AS som måtte bruke den nå 
omdiskuterte spriten for å få gjort jobben. (Alle foto: ØG)

AKTUELT
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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

Når installasjonen trenger et løft!

Annonse 184x127.qxp_Layout 1  27.08.2020  15.47  Side 1

sekkene produseres blant annet i India. Da 
India stengte ned i 14 dager fikk det følger 
for avfallshåndteringen på norske sykehus. 

Et enda mer akutt problem oppstod da 
sykehusene måtte stille krav til desinfise-
ring av skapbiler ved henting av smittefarlig 

avfall fra sykehusene. For å kunne oppfylle 
dette kravet måtte ØG få tilgang på desinfi-
seringsmiddel i form av etanol-sprit. 
På tidspunktet da krisen var et faktum 
og pandemien hadde fått tak i samfunnet 
prioriterte myndighetene å styre tilgangen 

av sprit til sykehus og helseforetak, slik at 
disse kunne drive med maksimal kapasitet. 

IKKE TILGJENGELIG SPRIT
For ØG betød dette at det ikke fantes sprit 
tilgjengelig for å oppfylle nettopp helsemyn-
dighetenes krav til desinfisering av biler for 
håndtering av smittefarlig avfall.

Etter noe navigering gjennom Helse- 
direktoratet og påtrykk fra MEF, fikk Arcus 
til slutt tillatelse til å selge 50 liter sprit til 
ØG for bruk til å rense overflater i laste-
bilene som hentet sekkene med smitte- 
farlig avfall. Det løste problemet der og da. 
Under våren klarte dermed ØG å tilby en 
kontinuerlig tjeneste til sykehusene, som 
dermed unngikk opphoping av smitte-
farlig avfall.

Bjørn Rosenberg sperret opp øynene da 

fakturaen fra Arcus ankom i begynnelsen 
av november. Der viser det seg nemlig at 
Skatteetaten krever avgift for nød-spriten. 
Den avgiften er 11 ganger høyere enn selve 
prisen for den tekniske spriten som ble 
skaffet til veie som et nødtiltak. 

Selve spriten koster ca 50 kroner pr liter, 
mens alkoholavgiften ligger på over 560 kr 
pr liter. En regning som skulle vært på 2500 
kroner ble dermed på over 37 000 kroner 
når Skatteetaten hadde sagt sitt. 

IKKE JULEBORD
– Jeg trodde ikke mine egne øyne da jeg 
så fakturaen på alkoholavgiften. Vi skulle 
følge helsemyndighetenes krav til desin-
fisering, ikke arrangere julebord. Det var 
en helt spesiell situasjon. Vi måtte skaffe 
desinfiseringsmiddel for å gjøre jobben vår 
hos sykehuset. Vi fikk gjort jobben. Men så 
skal staten etterpå fakturere avgift for det. 
Det er utrolig, sier Bjørn Rosenberg. 

For ØG er dette avgiftssjokket for stort 
til å ta på en regning. Dersom myndighe-
tene virkelig akter å presse igjennom avgif-

ten, så må den viderefaktureres Sykehuset 
Innlandet. 

– Vi har informert dem. Men vi avventer 
en avklaring, og har ikke fakturert ennå. 
Kan dette være riktig bruk av tid og penger, 
undrer han. 

Spriten er solgt av Arcus, og det var 
Arcus som var ansvarlig for å søke fritak 
for alkoholavgiften. Arcus har valgt å holde 
tilbake kravet til ØG i påvente av et vedtak 
fra Skatteetaten om fritak for alkoholav-
giften, da bruken var kritisk nødvendig. 
ØG og Arcus sendte i mars også søknad 
om tillatelse til å kjøpe avgiftsfri alkohol 
til desinfisering av overflater i forbindelse 
med smittefarlig avfallshåndtering. 

UNØDIG AVGIFT PÅ NØDVENDIG SIKRING
Denne søknaden ble ikke behandlet før i 
slutten av september, og har altså resultert 
i et krav om innbetaling av alkoholavgift. 

MEF mener det er et hårreisende krav om 
en unødvendig avgift på et helt nødvendig 
desinfiseringsmiddel. 

– Det er også snakk om en avgift på en 

vare som staten selv, gjennom Helsedirek-
toratet, krever at brukes for å sikre mot 
unødig smittespredning. I krisens tidlige 
stadium var tilgangen på tilstrekkelig desin-
fiseringsmidler svært begrenset for denne 
delen av private leverandører til helsesek-
toren. Vi er sterkt kritiske til at bedriftene 
nå straffes for å ha gjort en solid innsats 
for felleskapet i en krisetid, sier MEF i en 
pressemelding. 

I begynnelsen av november ble saken tatt 
opp i Stortingets spørretime. Der svarte 
finansminister Jan Tore Sanner på et spørs-
mål om et slikt krav kan være riktig. 

– Skatteetaten forvalter regelen om 
omsetning av teknisk sprit. Etaten har fast-
satt avgift for salg av udenaturert etanol, 
som Arcus har solgt som desinfeksjonssprit. 
Det er Arcus som er ansvarlig overfor skat-
temyndighetene, altså for at det blir bereg-
net og betalt riktig avgift. Jeg kjenner ikke 
alle enkeltelementer i den aktuelle saken. 
For å få endret skattekontorets vedtak må 
Arcus klage på vedtaket til Skattedirekto-
ratet, sier Sanner. 

SJEF: Bjørn Rosenberg, 
administrerende direktør i 
Østlandet Gjenvinning AS. 
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Første pukkverk- 
maskin med batteri
Et pukkverk trenger mange maskiner. Trenger hver av dem sin egen dieselmotor?  
– Nei, mener Per Fredheim. Her avduker han Norges første mobile  
pukkverk-maskin på batteri. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

SPYDEBERG: Nærmere bestemt en Keestrack S5e stacker, til 
flytting av masser fra produksjon til lager. 

Stackeren går på strøm i arbeidsfase. Den strømmen kommer 
fra nettet, en generator eller fra en annen Keestrack-maskin. Men 
den trenger likevel egne krefter til å flytte seg rundt på beltene. 
Til nå har det foregått med en Deutz dieselmotor. Fra nå kan de 
som kjøper den lange stackeren velge mellom Deutz-dieselen 
eller en batteripakke. 

Med sistnevnte har maskinen strøm nok til en time eller to med 
belting. Mer enn nok til å komme seg i posisjon. Vel på plass får 
den strømmen sin fra en annen kilde. Samtidig lades batteriet, 
sånn at det er klart til neste flytting. 

– Det er egentlig ingen driftsmessig grunn til at en sånn maskin 
skal ha en egen innebygget dieselmotor. Men den trenger å flytte 
på seg. En time eller to med belting krever ikke særlig stor batteri-
pakke. Batteridrift krever også mindre vedlikehold enn dieseldrift, 
sier Per Fredheim. 

Den batteridrevne stackeren er et nytt skritt i Keestracks utvik-
ling mot hybridisering, elektrifisering og effektivisering av driv-
linjer. 

Avløftbare motorpakker, der motor kan plasseres unna den 
støvende produksjonen, er en del av dette. 

FLERE MASKINER KAN FÅ ENERGI FRA ÉN MOTOR
Fredheim Maskin AS inviterte i slutten av oktober til det årlige 
knuse- og kundetreffet Oktoberdager. Årets versjon av det etter-
hvert tradisjonsrike treffet ble temmelig annerledes enn tidli-
gere, av årsaker vi alle kjenner til. Derfor ble årets arrangement 
en kombinasjon av digitalt og fysisk, der folk kunne være med 
gjennom en app og videooverføringer i ulike former. 

– Antall fysisk besøkende var i overkant av 150 personer. Det 
er noe ned, sammenlignet med tidligere år. Men når de digitale 
messedeltakerne regnes med har vi hatt totalt flere "besøkende" 
enn tidligere år, sier Fredheim. 

Om det er én grunn til at folk besøker Fredheims høsttreff, 
så er det muligheten til å se utstyr i arbeid. Som vanlig satset 
Fredheim Maskin tungt på det – bokstavelig talt. Nærmere 
bestemt 2500 tonn tungt, fordelt på 65 forskjellige maskiner 
fra alle Fredheims merker. 

Besøkende kom som vanlig fra hele landet, med sterkt 
oppmøte fra Sørlandet, Rogaland, Møre og Romsdal og Trøn-
delag. Aller lengst borte fra, kom et par karer fra Sundquist 
AS i Kirkenes. 

– Vi er godt fornøyd med både oppmøte og maskinsalg. 
Batteristackeren ble solgt to timer etter avdukingen, sammen 
med flaggskipknuseren H6e, sier Fredheim. 

Neste maskin fra Keestrack som kommer med batteri? Det 
blir nok et sikteverk. Det skulle ikke forundre om vi snakker 
avduking i Spydeberg i oktober 2021... 

Sted: Spydeberg

HYBRID: Per Fredheim med den 
viktigste kontakten i Keestracks 

hybridsystem. Den gjør det mulig at 
én maskin leverer energi til en annen. 

AVDUKER: Mye god  
symbolikk i at den nye, 
batteridrevne stackeren 
avdukes med Brøyt-en  
Per Fredheim trådte sine 
barnevernesko i. (Alle foto: 
Jørn Søderholm) 

BORTE: Eksosrøret er vekk. Keestracks nye S5e stacker har 
batteridrift til å belte seg i posisjon. 

EFFEKTIVT: Motoren t.v. leverer energi til både knuseren  
og sorteringsverket. 

Multimaskin AS 
overtar Multihog 
redskapsbærere
Dette er en Multihog, en midjestyrt 
redskapsbærer fra Irland. Multimaskin AS 
har akkurat overtatt eneretten for disse 

på det norske markedet. 

Multimaskin AS og Multihog Ltd har nylig signert avtale om 
import av Multihog redskapsbærere og redskaper. Multi-
maskin har enerett for det norske markedet.

Multihog lager redskapsbærere i fire forskjellige modeller:
Multihog CL, rimeligste modell. 55 eller 75 hk, steg 4 uten 

partikkelfilter. Smal maskin med kort svingradius og god sikt. 
Multihog CX, den minste modellen. 55 eller 75 hk, steg 

4 uten partikkelfilter. Permanent firehjulsdrift, og en helår-
smaskin for ulike driftsoppgaver. Tillatt totalvekt 3500 kg. 

Multihog MH, større maskin til brukere med stramt 
budsjett. 75 hk. Hydraulisk kraftuttak som leverer 120 
liter/min. på opptil 350 bar. Frontplate med opptil 1800 kg 
løftekapasitet. Totalvekt 6000 kg.

Multihog MX, den største og kraftigste modellen. 120 hk. 
Helårsmaskin med re ulike hyttestørrelser, klimaanlegg og 
god sikt. Lavt støynivå. Totalvekt på 7000 kg. 

STØRST: Multihog MX. 
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Ti-tonner i niende versjon
Hydrema er klar med 9. generasjon av storselgeren Hydrema 912.  Og dermed en oppdatert 
versjon av det som i noen deler av verden betraktes som synonym for en 10-tonns dumper. 
Maskinen som med god margin er Hydremas bestselgende produkt. 

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).

KJENT: Hydrema er best kjent for dumperen 912. Niende generasjon har blitt bedre på flere punk-
ter. (Foto: Leverandøren)

– Teknikere og ingeniører på fabrikken i 
Danmark har vært rundt overalt. Oppå, 
inni og under dumperen, på jakt etter juste-
ringer og forbedringer, sier Hydrema i en 
pressemelding. 

Jakten resulterte i blant annet...
 ■ Ny Cummins steg 5 motor, med Adblue 

og partikkelfilter. Fortsatt 147 hk. Kan 
gå på HVO. 

 ■ Bedre kjøling på motoren. 
 ■ Servicepunkter nås fra bakken. 
 ■ Automatisk hovedbryter. Systemet slår 

av seg selv når det ikke trengs strøm. 
 ■ Bredere trinn for inn- og utsteg. 
 ■ Flere og bedre lys. 
 ■ Webasto-varmer som kan styres med 

mobiltelefon. 
 ■ Elektronisk vater som gir føreren info 

om sikker tipping. 
 ■ Mulighet for luftfjæret, ventilert sete for 

førervekt opptil 150 kg. 

Små lastere med stor kraft
Worky Quad går på diesel, bensin eller strøm, og kommer seg fram stort sett overalt. 
Denne går inn gjennom baderomsdøra, om du vil. En serie små, kraftige minilastere er på 
vei inn hos Dia Proff AS. 

Nå i høst lanserer Dia Proff Norge 
AS en ny serie Worky Quad itali-
enske minilastere for første gang 
i Norge. Utstyrsimportøren er 
godt kjent med småmaskiner, 
og har nå inngått en avtale med 
italienske Worky Quad. 

– Vi ser at deres strategi 
og produktutvikling går mer 
i retningen av hva et globalt 
marked etterspør, med tanke på 
miljø og innovasjon.

Worky Quad kommer i seks 
ulike modeller med motor-
variantene diesel, bensin og 
hel-elektrisk. Sistnevnte er den 
som selger best i Norge, men en 
dieselmodell med fjernstyring 
blir stadig mer og mer populær, 
melder importøren. 

MINILASTER:  
Worky Quad SSQ Eco Quad.  
Batteridrevet, 74 cm bred. (Foto: Leverandøren) 

Først i Norge med nytt 
Rototilt automatisk 
hurtigfeste 
Hjulgravere er ofte godt utstyrt. Steen-Hansen 
Maskin AS har fått overlevert en fullspekket 
hjulgraver med det siste innen utstyr. Deriblant 
nye Rototilt QuickChange automatisk hurtig-

feste, som første maskin i Norge. 

På sensommeren fikk Steen-Hansen Maskin AS overlevert fra 
Nasta en aldri så liten utstyrsbombe av en Hitachi ZX145W-6 
hjulgraver. 

Maskinen er spekket med det meste av utstyr. Trippel-bom, 
støttelabber og GPS-styring fra Hella Maskin for å nevne noe. En 
"optimal lyspakke" er hendig på denne tiden av året. 

Det mest interessante sitter i enden av stikka. Maskinen er 
nemlig utstyrt med et Rototilt QuickChange automatisk hurtig-
feste. Alt av redskaper skiftes fra inne i hytta, uten at føreren 
trenger å ta på seg verken sko eller hansker. Maskinen ble dermed 
den første i Norge levert med det nye automatiske redskapsfes-
tesystemet. 

Gjennom Nasta er det levert et komplett QC 60-5 system med 
hk-feste, en R5 tiltrotator med QC 60-50 oppe og nede med 
komplett ICS styresystem med SecureLock og gripekassett.

– Hjulgraver er en hendig maskin. Denne er ideell til veivedli-
kehold og serviceoppdrag for kommune og Vegvesenet, som vi 
driver mye med. Den har en lang rekkevidde uten å være for stor. 
Og du kan kjøre inn på trange plasser uten å ødelegge underlaget, 
sier maskinfører Trond Vidar Steen-Hansen i pressemeldingen 
fra Nasta. 

Han er ikke i tvil om at det nye QuickChange systemet har 
effektivisert hverdagen.

– Helt klart. Det fungerer veldig bra for vårt bruk. Nå slipper jeg 
å gå ut av maskinen for å koble slanger ved pigging for eksempel. 
Det sparer oss helt klart for mye tid, sier han.

FØRST: Trond Vidar Steen-Hansen 
kjører landets første hjulgraver med 
Rototilts nye automatiske redskapsfeste 
QuickChange. (Foto: Leverandøren) 
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Søsterselskapene Bergcon AS i Norge, Oy Finnrock AB i Finland 
og Bergsäker AB i Sverige er konsulenter i sine respektive land 
innen overvåkning av miljøpåkjenninger som vibrasjoner, støy 
og støv. Alle er eid av Forcit-gruppen. Nå slår seg sammen under 
ett navn: Forcit Consulting AS/Oy/AB. Dette gjelder fra og med  

15. september 2020. 
– Dette fremmer et tett 

internasjonalt samarbeid 
og støtter Forcit-gruppens 
strategi om kontinuerlig 
vekst og utvikling. Samti-
dig gir det fordeler for 
våre kunder og prosjek-
ter gjennom et bredere 
tjenestetilbud og tilgang 
til et utvidet nettverk av 
eksperter, ressurser og 
avdelingskontorer, opply-
ser Forcit i en pressemel-
ding. 

Selskapet skal fortsatt 
tilby tradisjonelle konsu-
lenttjenester knyttet til 
sprengings- og grunnar-

beider. Eksempelvis besiktigelse, vibrasjonsmålinger, støyover-
våkning, rådgivning og skadehåndtering. 

I tillegg fremholder Forcit Consulting at de i fremtiden også vil 
kunne tilby tjenester innen nye fagområder, uten at dette spesifi-
seres nærmere. Den daglige driften fortsetter som normalt, med 
de samme kontaktpersonene. 

– Weels Betong & Plast AS har siden 1998 vært en anerkjent 
leverandør av VA-anlegg innen både betong og plastrør. 

Det opplyser Ahlsell Norge i en pressemelding, i forbindelse 
med at grossistkjempen når har kjøpt opp den reginale VA-pro-
dusenten i det sørøstre hjørnet av Viken fylke. 

Selskapet omsetter om lag 55 millioner kroner i året, med 

ti ansatte. Selskapet er lokalisert i Råde, og forsyner kunder 
innenfor flere bransjer i nedre Viken. Ahlsell definerte fjor 
et mål om å styrke seg i nedre Viken regionen. Med Weels 
Betong & Plast mener grossisten de vil få en sterkere tilstede-
værelse. Ahlsells avdelinger i Fredrikstad og Moss fortsetter 
som tidligere.

NAVN

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 

KJELL TRENGEN | Telefon: +47 91 11 87 33 | E-post: kjell@terrafirmaas.com
Postboks 246, 3603 KONGSBERG

www.terrafirmaas.com

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

Skandinavisk importør og agent for KSE Light GmbH hjelmlamper

KS-7630-MCII 
Høyeffekt LED 
hjelmlampe

Bergcon blir Forcit
Konsulentselskapet Bergcon AS skifter navn. Blir Forcit Consulting AS

STOLT: Weels Betong & Plast  
ble grunnlagt i 1998. Selskapet  
har ti ansatte, lokalisert i Råde  
utenfor Sarpsborg.

SIGNERT: F.v. Mikael Falk  
i Ahlsell, gründer Øystein Weel,  

daglig leder Anders Weel og  
Lars Erik Finne i Ahlsell.

Ahlsell kjøper regional  
VA-leverandør i Østfold
Ahlsell Norge AS har kjøpt VA-produsenten Weels Betong & Plast AS i Råde, Østfold. Eller Viken, da. 

KONSULENT: Skifter navn, beholder 
arbeidsområde. 
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Ny sjef i Volvo Maskin AS
Arne Knaben tiltrådte i november 
som administrerende direktør i 
Volvo Maskin AS. Han er utdannet 
landbruksmekaniker og maskinin-
geniør, og har variert erfaring fra 
en rekke stillinger internasjonalt i 
Volvo-konsernet. 

Knaben overtar stillingen etter 
Gunnar Thorud, som etter fire år i 
Volvo Maskin går til en annen stilling 
i konsernet. 

NAVN NAVN

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

agjerde.no

Norges største rekkverksentreprenør

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

Hirth Himle Miljøfyrtårn
50 årsjubilanten Hirth Himle Entreprenør AS på Voss fikk nylig 
utdelt Miljøfyrtårn-plaketten. – Mest en formalisering av det vi 
allerede gjør, sier Roald Himle. 

VOSS: – Da er med stor glede og stoltheit 
at vi kan meddela at Hirth Himle Entrepre-
nør AS no er ei Miljøfyrtårnbedrift. Heilt 
utan avvik, og i sjølve året vi har 50-års 
jubileum.

Det sier daglig leder Roald Himle i Hirth 
Himle Entreprenør AS. 

Han mener det er viktig for en entre-
prenørvirksomhet i sterk vekst å ta 
samfunnsansvar. Med Miljøfyrtårn-ser-
tifisering er bedriften forpliktet til å hele 
tiden sette seg nye forbedringsmål, med 
klima og arbeidsmiljø solid integrert i 
interne rutiner. 

Plaketten ble i slutten av oktober tildelt 
av ordfører Hans-Erik Ringkjøb i Voss 
Herad. Det skjedde med en temmelig 
"korona-begrenset" seremoni på selskapets 
kontor på Voss Næringspark. 

– Hvorfor er det bra for bedriften å få 
Miljøfyrtårn-sertifiseringen? 

– Det er flere grunner. Krav fra stadig 
flere leverandører er en medvirkende årsak. 
En av eierne i bedriften er veldig opptatt 
av det. Den viktigste effekten av sertifi-
seringen er at vi får være med på å regne 
på flere jobber. Og større jobber. Der er 
det ofte et krav om enten ISO 14001 eller 

Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er mest rettet 
mot det praktiske arbeidet ute og inne, 
sier Himle. 

– Utfordringer i sertifiseringsprosessen? 
– Ikke mye. Det handlet mest om å 

formalisere det vi allerede gjør. Vi har for 
eksempel alltid kildesortert, både ute og 
inne på verkstedet. Det var svært få ting 
i sertifiseringsprosessen vi ikke allerede 
gjorde eller hadde på plass. Vi levde og 
utførte allerede stort sett i henhold til Miljø-
fyrtårn. De største utfordringene var det 
kanskje vi selv som lagde. Vi skjøt litt høyt 
til å begynne med, og la litt mer arbeid i ting 
enn det trengte å være. Vi hadde kontroll 
på det allerede, humrer Himle.

 

Med oppstart fra april 2021, skal Geminor  
håndtere og transportere avfall for disse 
selskapene: 

Haugaland Interkommunale Miljøverk 
AS (HIM). 10 000 tonn pr år. 

Sunnhordland Interkommunale Miljø-
verk IKS (SIM). 13 000 tonn pr år. 

Sogn Interkommunale miljø- og 
avfallsselskap (SIMAS). 7 000 tonn pr år. 

Avtalene har en varighet på fem år,  
med opsjon på ytterligere to år. Geminor 

har hatt kontrakter med 
selskapene siden 2014, og 
er godt fornøyd med å få 
disse forlenget. 

Kontraktene innebærer 
i hovedsak godt sortert 
husholdningsavfall uten 
matavfall, samt returtrans-
port for samarbeidspartnere på logistikk. 
Borregaard sitt anlegg i Sarpsborg er en 
viktig mottaker for avfallet. 

Skifter beite i Sandvik
Tor Arne Rønningen tiltrådte i september 
som salgsansvarlig i Sandvik Norge. Det 
er et selskap han kjenner godt. 

– Etter 23 år i Sandvik Norge AS, og tidli-
gere Tamrock Norge, er han for mange et 
kjent navn. Han har vært ansvarlig for både 
service og reklamasjonbehandling. Han har 
derfor tilegnet seg en dyp kunnskap om våre 
produkter og organisasjon. Vi er trygge på 
at dette vil være en styrke i hans nye rolle i 
å lede salgsorganisasjonen videre fremover, 
sier Sandvik Norge i en pressemelding.

VOSS: Hirth-Himle Entreprenør 
AS holder til på Voss. 

TILDELING:  
F.v. ordfører Hans-Erik 
Ringkjøp, Roald Himle 
og Miljøfyrtårn- 
ansvarlig Asbjørn  
Himle. (Foto: Egil  
Kvingedal, MEF)

Ny Bomag-
selger i 
Hesselberg
Rune Kristoffer-
sen (53) begynte i 
høst som salgsan-
svarlig for Bomag 
i Østfold. Han 
har en yrkesmes-
sig fortid innen 
musikk og kaffe. 

– Jeg kommer 
fra kaffebransjen. 
Kundene er nye, 
produktene er nye. 
Alt er nytt. Men 
det er sjukt gøy. 

Det sier Rune 
Kristoffersen. Han er nylig tiltrådt 
salgansvarlig for Bomag i Østfold i 
Hesselberg Maskin AS, avdeling Moss. 
Her trives han godt, men en pendler-
avstand på kun noen minutter mellom 
kontoret og boligen i Son. Han kommer 
fra en jobb i salg i et firma som leverer 
maskiner og kaffe til kontorer og sånt. 
Der ble det stille da korona sendte de 
fleste på hjemmekontor. Tidligere har 
han jobbet 17 år i musikkbransjen. Som 
salgssjef i Sony Music reiste han land og 
strand rundt og solgte plater til butikker 
– den gangen de fantes. 

Nå stortrives Kristoffersen med nye 
produkter og nye kunder. Og en ny 
opplevelse i arbeidsdagen: 

– Man blir hyggelig tatt imot. 
Kundene synes det er hyggelig at en 
selger ringer og vil ta en kaffe. Sånn er 
det ikke i Oslo. Nå er det gøy å besøke 
kunder, sier Rune Kristoffersen. 

NY: Rune  
Kristoffersen  
er fersk maskin-
selger. Kaffe og 
musikk kan han 
fra før. (Foto:  
Jørn Søderholm) 

SJEF: Arne Knaben tar over 
som sjef i Volvo Maskin. 

SALG: Tor Arne 
Rønningen, Sandvik 
Norge. 

GJENVINNING: Geminor med 
tre nye kontrakter på godt 
sortert husholdningsavfall. 

Geminor får forlenget 
kontrakter i Vestlandsanbudet
Gjenvinningsaktøren Geminor har nå forlenget 
kontraktene med tre interkommunale avfalls-
selskaper i det såkalte Vestlandsanbudet. Rundt 
30 000 tonn avfall skal håndteres og leveres til 
energigjenvinning over de neste fem årene.
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GODT ARBEIDSMILJØ
ACO Anlegg har rundt 20 arbeidere på anlegget på Indre Harøy, 
inkludert flere lærlinger. Blant dem er Rebecca Vasseng (22), som 
begynte læreperioden i juni i år. Hun jobber sju dager på og sju 
dager av, og stortrives med tilværelsen.

– Jeg har det veldig bra her, og jeg trives kjempegodt i ACO 
Anlegg, sier hun med et stort smil.

– Til å begynne med jobbet jeg mest i grøfta, men etter hvert 
har det blitt mer maskin; først dumper, som jeg syntes var veldig 
gøy, og så gravemaskin og hjullaster nå i det siste. Jeg får veldig 
god oppfølging her, spesielt av en erfaren maskinfører jeg jobber 
sammen med. Det aller beste med å være her er nok arbeidsmil-
jøet. Kollegaene mine er kjempehyggelige, og det virker som om 
alle går bra sammen, sier hun fornøyd. 

– ET «SPLEISELAG»
– Hvorfor tar dere inn lærlinger, daglig leder Tarjei Rødset?

– Det er todelt. Det er naturligvis for å sikre egen rekruttering. 
Samtidig er dette en næring der vi alle er avhengig av hverandre – 
kall det en dugnad eller et spleiselag – slik at vi sikrer rekruttering 
til bransjen. I vårt område har det dessuten vært gjort en god jobb 
med å sikre tilstrekkelig med skoleplasser, så da må vi jo sørge for 
at elevene får plass ute hos bedriftene også, sier han. 

– Kravene om lærlinger i offentlige kontrakter kjenner vi natur-
ligvis til, men det er ikke derfor vi tar dem inn. Videre er det 
selvfølgelig en fordel å ta inn lærlinger fordi vi da kan forme dem 
helt fra begynnelsen av, men det er likevel ikke utslagsgivende for 
vår satsing på lærlinger. Hovedårsaken er som sagt rekruttering, 
samt å bidra til at de som går ut av skolen får læreplass, slik at 
det er attraktivt å utdanne seg innenfor vår næring, sier Rødset.

ULIKE BAKGRUNNER
Bedriften har også en del elever inne på utplassering, og de tar 
gjerne inn lærlinger som ikke har gått det tradisjonelle 2+2-skole-
løpet.  

– Det å ha elever på utplassering har vært en kjempesuksess 
så langt. Vi tror også det bidrar til å opprettholde elevenes moti-
vasjon for faget når de er ute på utplassering. Akkurat nå har vi 
tre utplasseringselever; én fra Vg1 og to fra Vg2, forteller Rødset.

– Når det gjelder lærlinger med ulike bakgrunner, har vi blant 

annet inne en tidligere yrkessjåfør og en tidligere landbruksmaskin- 
mekaniker. Vi har sett at det fungerer meget bra med denne typen 
lærlinger. De som allerede har vært litt ute i arbeidslivet, har en 
litt annen type erfaring og er gjerne litt mer modne. Det kan være 
en fordel både for dem og oss. Vi har også tatt inn flere med ulike 
utfordringer, som kanskje ville endt opp på NAV hvis de ikke 
hadde fått sjansen her, sier han.

– De har kanskje ikke den typiske CV-en, men hvis de er moti-
verte så er det hyggelig å kunne gi dem muligheten. Noen viser 
så enorm interesse at vi føler vi nesten bare må ta dem inn – selv 
om vi ikke har behov engang. De setter kanskje ekstra pris på å 
få sjansen, og ender gjerne opp med å bli utrolig dyktige fagar-
beidere, sier han.

TAR INN ALLE TIL SAMTALE
– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn 
lærlinger?

– Holdning, sier daglig leder Rødset helt uten betekningstid.
– Dårlig karakterer og fravær kan jo ha mange ulike årsaker. 

Det er ikke alltid så lett å motivere seg på skolen. Men hvis de er 
interesserte, virkelig har lyst og har god holdning, så er forutset-
ningene på plass. Uansett hvordan CV-en ser ut, så tar vi dem 
inn til en samtale. Jeg vil treffe dem, se dem i øynene. Er lysta og 
motivasjonen der, så kan man lære seg det meste, sier han.

– Jeg tror litt av nøkkelen er å være veldig tett på lærlingene 
i begynnelsen, og gi dem klare tilbakemeldinger. Dette er unge 
mennesker, og det er selvfølgelig viktig med skryt og ros, men det 
er kanskje like viktig å vise tidlig hva som forventes og hvor lista 
ligger. Det hender vi får inn elever på intervju, som tror de skal rett 
ut i en 40-tonner og sitte der i sandaler og grave. En realitetssjekk 
kan derfor være nødvendig. Vi må fortelle dem hva som møter 
dem, og hvordan hverdagen blir. 

GJERNE FLERE KVINNER
– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan 
følges de opp?

Første arbeidsdag går vi gjennom alle generelle rutiner; hvor 
de finner ting, hvem som har ansvar for hva, timeføring, HMS, 
KS og så videre. Deretter er det ut på prosjekt. Vi prøver så langt 
det lar seg gjøre å plassere dem på større anlegg, der de har størst 
mulighet for å få varierte arbeidsoppgaver og bli en del av et miljø, 
sier Rødset.

– Vi har en fagansvarlig i hvert fag, som følger opp lærlingene 
og passer på at de følger målene i læreplanen. Are Haukaas fra 
Opplæringskontoret i anleggs- og bergfagene (OKAB) er levende 
opptatt av lærlingene og gjør også en fantastisk jobb. I tillegg er 

Vi er på besøk på et anlegg litt utenom det vanlige på Indre Harøy i 
Hustadvika kommune. Der er nemlig det norske selskapet Salmon 
Evolution i gang med å bygge det som skal bli Europas største 
landbaserte fiskeoppdrettsanlegg. Med ansvar for grunnarbei-
dene for det første av tre byggetrinn, er ACO Anlegg den største 
underentreprenøren til ålesundbedriften Artec Aqua, som er 
totalentreprenør på byggetrinnet. Dette er også den desidert 
største enkeltkontrakten til ACO Anlegg noensinne. 

BEDRIFT I VEKST
Det første vi ser da vi ankommer anlegget, er anleggsmaskiner med 
Veidekke-logo. Det skyldes at ACO Anlegg tidligere i år kjøpte 

opp grunnarbeidsavdelingen i Veidekke Bygg, distrikt Møre og 
Romsdal. ACO Anlegg er en bedrift i vekst og har gått fra 45 til 
70 ansatte det siste året.

– Vi har ambisjoner om videre vekst, men da først og fremst 
organisk. Vi har ingen planer om flere oppkjøp foreløpig, sier 
daglig leder Tarjei Rødset.

ACO Anlegg satser på lærlinger, noe som har resultert i at de 
i år er en av kandidatene til å bli Årets lærebedrift 2020. Rødset 
er stolt over nominasjonen. 

– Det er veldig hyggelig å bli lagt merke til, og det er kjempestas 
å bli nominert! Så håper jeg bare at lærlingene synes vi fortjener 
nominasjonen, sier han kledelig beskjedent.

– Uansett hvordan CV-en ser ut, så tar vi dem inn til en samtale. Jeg vil treffe dem, 
se dem i øynene. Er lysta og motivasjonen der, så kan man lære seg det meste. Det 
sier Tarjei Rødset, daglig leder i ACO Anlegg, som alltid er på utkikk etter lærlinger 
– og gjerne jenter.  
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

ÅRETS LÆREBEDRIFT – REGION MIDT

– Genuint opptatt 
av lærlinger

ACO ANLEGG AS:
Nominert av: MEF region Midt
Hjemsted: Ålesund
Omsetning (2019): NOK 134 mill.
Antall ansatte: 70
Antall lærlinger: 4 (5,7 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag: 3 i anleggsmaskinførerfaget, 
1 i fjell- og bergverksfaget
Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 7

Sted: Tennfjord

STORTRIVES: Lærling Rebecca 
Vasseng har det som plommen 
i egget hos ACO Anlegg. Her 
er hun flankert av daglig leder 
Tarjei Rødset (venstre) og  
daglig leder Are Haukaas i 
OKAB Møre og  Romsdal. 
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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.

jeg selv relativt «tett på». I en travel hverdag kan det være lett å 
glemme at vi faktisk har et opplæringsansvar. Lærlingene skal 
ikke bare være en arbeidsressurs, fortsetter han.

– Det varierer litt når de begynner å kjøre maskin. Vi ser an 
bakgrunn, interesse og egnethet. Ideelt sett bør man starte i 
grøfta; det er der man lærer mest. Det blir en avveining og en 
kost-nytte-betraktning. Rebecca, som begynte her i juni, har 
allerede kjørt en god del dumper, og hun har begynt å kjøre 
både hjullaster og gravemaskin. Vi har forresten tre damer ute 
i produksjonen, inkludert Rebecca. Det er positivt for miljøet 
og en berikelse for hele bedriften, så vi vil gjerne ha inn flere 
kvinner, slår han fast.  

FØLGES TETT OPP
Are Haukaas, daglig leder for OKAB Møre og Romsdal, skryter 
av hvordan ACO Anlegg følger opp lærlingene sine.

– ACO Anlegg satser på lærlinger. De pleide å ha én eller to i 
året, men nå er de oppe i fire-fem. De har instruktører ute som 
følger opp lærlingene tett, og det er en meget god dialog mellom 
både bedriften, OKAB og lærlingene. Bedriften er veldig god 
på HR, altså det personalmessige. ACO Anlegg er en ryddig og 
ordentlig bedrift å forholde seg til. Når vi sender lærlinger hit, så 
vet vi at de blir tatt godt vare på, sier Haukaas. 

– Bedriften er svært opptatt av kompetanse og kursing av medar-
beiderne, og oppfordrer sine ansatte til å ta fagbrev – gjerne flere. 
Nylig gjennomførte de et bedriftsinternt ADK1-kurs for 10 ansatte 
på én gang.

– BEDRIFTEN ER «PÅ»
– Hva sier lærlingene selv om hvordan de opplever å være lærling 
i denne bedriften?

– Det er stort sett bare positive tilbakemeldinger. Lærlingene 
trives godt i firmaet og på anleggsplassene, og de har godt samar-
beid med både faglige ledere og daglig leder, sier Haukaas.

– ACO Anlegg er genuint opptatt av og aktive med rekruttering 
av både lærlinger og utplasseringselever. De tar også inn en del 
voksenlærlinger. Daglig leder Tarjei Rødset er ute og presenterer 
bedriften på flere videregående skoler. Bedriften strekker seg langt 
og gir ikke opp lærlingene, selv om det kan være utfordringer 
underveis. ACO Anlegg er i det hele tatt veldig "på" når det gjelder 
lærlinger, avslutter han. 

INNOVATIVT PROSJEKT: ACO Anlegg har ansvar for grunnarbeidene for det som skal bli Europas største landbaserte fiskeoppdrettsanlegg, 
på Indre Harøy i Hustadvika kommune.

I HYTTA: Rebecca Vasseng 
begynte læreperioden i juni. 

Hun har allerede kjørt en god 
del dumper, og hun har også 

begynt å kjøre både hjullaster 
og gravemaskin.
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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

TETT LEKKASJER  
- UNNGÅ PERMITTERINGER 

Jeg sa det da statsbudsjettet ble lagt frem. Jeg vil si det 
igjen nå, med utestemme: Jeg frykter for vinteren. Det 
blir kaldt! Det er ikke skiføre og vinterfrost jeg tenker 

på, men det er markedssituasjonen i anleggsbransjen. 
Våre folk er krystallklare, nær sagt uansett hvem vi spør: 
Det er alt for lite jobber å regne på ute nå.

Når det gjelder vann og avløp vet vi at behovet er 
formidabelt. En kartlegging gjennomført av Rådgivende 
Ingeniørers Forening (RIF) viser at norske vannforsynings- 
og avløpsanlegg har et vedlikeholdsetterslep på hele 390 
milliarder kroner. Med dagens takt på ledningsfornyelse av 
vannforsyningsrørene vil det ta 150 år før dagens ledninger 
er skiftet.

Som vi alle vet, er etterslepet på VA enormt. Investeringer 
i VA skal ikke være noe arbeidsmarkedstiltak. Det har 
åpenbart positive sysselsettingseffekter på kort sikt, men 
poenget er at det skaper varig verdi. Et samfunnsøkonomisk 
kinderegg.

Jeg ser ingen grunn til at lokale myndigheter ikke får ut 
flere jobber nå. VA er finansiert til selvkost for innbyggerne. 
Det er forståelig at lokalpolitikerne ikke går til valg på 
høyere kommunale avgifter, men da går man altså til valg på 
eldgamle vannledninger som lekker og er en risiko både for 
sprekker, og helsen til innbyggerne. Det må lokalpolitikerne 
ta innover seg!

Vi i MEF slår i bordet med funnene i medlems-
undersøkelsene vi har gjennomført ved alle anledninger. 
Jobben vår er å fortelle om hvilke behov anleggsbransjen 
har. Selv har jeg deltatt i høringer i Stortinget, og jeg tror 
ingen av stortingsrepresentantene som hørte på, var i tvil 
om at vi trenger flere jobber å regne på. Nå må vi sette vår 
lit til at vår stemme blir hørt i forhandlingene om neste 
års statsbudsjett.

Alle husker skandalen på Askøy. Jeg har tidligere sagt at 
VA-investeringer neppe er noen valgvinner for politikerne.
Samtidig er jeg helt overbevist om man kan tape valg 
dersom ledningsnettet knekker sammen og skandale blir 
et faktum.

Det vi ber om er at beslutningstakere på alle nivåer må 
være sitt samfunnsansvar bevisst. Enten det er byråkrater 
i fylkeskommunen, eller den lokale ordføreren: Få ut flere 
jobber som våre folk kan regne på! Det skaper jobber i 
alle lokalsamfunn, og løser oppgaver som vi alle vet at 
trenger å bli gjort.

Anleggsbransjen er kanskje Norges viktigste distrikts-
næring. Du finner oss nær sagt over alt. Vi legger 
bokstavelig tatt grunnlaget for alt som skal bygges i dette 
landet, enten det er å sikre vannforsyningen eller at 
pendlere kommer raskere til arbeidet og miljøvennlig hjem 
igjen. Partiene på Stortinget kappes om å ha ambisjoner 
for tog, vei og bussveier. 

Nå er en god tid å få alle lønnsomme prosjekter ut i 
markedet. Vi kan ikke la hjemmekontor over det ganske 
land bli en propp for å legge ledningsnett, bygge gang-/
sykkelveier eller legge nytt veidekke.

Julie Brodtkorb
Adm.dir. i MEF

FORCIT NORWAY AS   |   Dølasletta 1, 3408 TRANBY   |   Tlf +47 988 56 373

Godt  
plassert!

Forcit Norway tilbyr sprengstoff  
og tennmidler og tilhørende lade-, 
transport- og lagrings tjenester  
– over og under jord – over hele 
landet. 

Vi har høy teknisk og praktisk kompe-
tanse, og sammen med våre nabo land 
innehar vi verdensledende kunnskap 
innen eksplosiver- og sprengnings-
teknologi.

NORDISKE VERDIER  
FOR NORDISKE  
FORHOLD

Les mer >> FORCIT.NO
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MEF-NYTT

Region 
Øst

Region Sørøst

Region Sørvest

Region 
Vest

Region 
Midt

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

REGION VEST

KSMEF-BRUKER NR 1200

Melheim Entreprenør AS vart 
medlemsbedrift nr 1200 som har teke 
i bruk KSMEF. Dette vart market ute 
på vedlikehaldsarbeid i Fjærland for 
Presis Vegdrift. Markeringa vart utført 
med kake av Fagsjef Egil Kvingedal 
saman med Ernst Rune Melheim, 
personell frå Presis Vegdrift og MEF 
medlem Sverre Tufte Mundal. Melheim 
Entreprenør AS vart MEF medlem 
den 02.10.20. 

ÅRETS LÆREBEDRIFT I REGION VEST
Løvaas Maskin AS ble på et koranutsatt årsmøte til Opplæringskontoret for 
anleggs og bergverksfagene i Nord Rogaland og Hordaland (OKAB NRH) kåret 
til årets lærebedrift i OKAB. Prisen ble utdelt av Øystein Hope – hovedstyre-
medlem og nestleder i MEFs hovedstyre.

Løvaas Maskin AS: 
➜	 Alle læringene har fullført og  
 bestått fagprøven
➜	 Får god opplæring i faget
➜	 Faglig leder har gode evner til å  
 se lærlingene sitt kompetansenivå  
 og tilpasser opplæringen der etter. 
➜	 Lærlingene blir godt ivaretatt av  
 de ansatte
➜	 Flere lærlinger har fått tilbud  
 om fagbrev nummer to
➜	 Bedriften har overtatt flere  
 lærlinger som ikke har lyktes i  
 andre bedrifter og ført de frem  
 til fagbrev
➜	 Bedriften har i dag fire lærlinger

Vi gratulerer!!
F.v Øystein Hope og Eirik Løvaas.

ÅRETS LÆRLING I 
REGION VEST 
Fredrik Foer ble på et koronautsatt årsmøte  
til Opplæringskontoret for anleggs og bergversk- 
fagene i Nord Rogaland og Hordaland (OKAB 
NRH) kåret til årets lærling i anleggsfagene. 
Fredrik er lærling i anleggsmaskinførerfaget  
og arbeider til dagen for Vestafjell AS.
«Fredrik stiller alltid på jobb med et smil  
og tar fatt på oppgavene han får med godt mot, 
han er omgjengelig og inkluderende og har god 
dialog med kolleger og andre fag på plassen. 
Han viser også en selvstendighet i hverdagen 
som er spesielt god. Han er god på HMS og 
stiller alltid i korrekt antrekk» skriver blant 
annet Roger Bøe i begrunnelsen for hvorfor 
Fredrik fortjener tittelen.
Årets lærling mottok en pengepremie på  
kr 10 000,- og et diplom fra OKAB/MEF.  
Prisen, ble på grunn av koronasituasjonen 
utdelt ute på prosjektet i forkant av årsmøte 
til OKAB den 21. Oktober 2020 av 
Opplæringskonsulent Stian Eikevik.

KONFIRMASJON 
I HITACHI-STIL
For familien Berge i Geitahaug Maskin 
Berge var det mye jobb før sønnen Daniels konfirmasjonen i 
oktober. Det ble perlet 62 bordbort, som også ble brukt til pynt. 
Dress og skjorte måtte kjøpes inn spesielt, for det var kun en farge som 
passet. Alt skulle nemlig ha samme farge som favorittmaskina Hitachi.  
Siden konfirmanten ikke liker hjulmaskin, bare gravemaskin med belter 
- ble det bestilt den grommeste tungbergeren i området til å frakte 
denne stolte karen fra kirken og til konfirmasjonslokalet.
Dagen ble en suksess og gav mange mennesker mange gode minner i 
lang tid framover. Vi gratulerer!

REGION NORD

MEDLEMSMØTER I NORDLAND
Det ble gjennomført særdeles gode møter på Leknes, Sortland og Narvik. Gode samtaler 
og diskusjoner samt gode presentasjoner fra våre samarbeidspartnere i Toyota Nordvik, 
Brødrene Dahl, IF Forsikring og Würth. Tusen takk til alle som deltok!

STILIG  
KONFIRMANT:  
Daniel Berge  
valgte Hitachi-tema 
i konfirmasjonen.
i oktober i år.
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REGION SØRØST

FEIRING FOR 
GRENLAND HAGE 
& LANDSKAP

Ordfører i Skien, Hedda Foss Five, 
innviet 23. oktober Grenland Hage & 
Landskaps nye lokaler på Rødmyr ved 
å klippe seg inn i bygget. 
Daglig leder, Roar Kjendalen var med 
å starte Grenland Hageservice i 1989. 
Som i mange andre firmaer var starten 
beskjeden, og trillebår og krafse var 
det første som ble handlet inn.  
I 1998 endret firmaet navn til  
Grenland Hage & Landskap AS. MEF 
medlemmer ble de nyttårsaften 1997. 
Firmaet har i alle år hatt søkelys på 
sikkerhet og trivsel, og i forbindelse 
med innflyttingen i nye lokaler ble Tor 
Erik Lunde og Stefan Leffler hedret 
med fortjenestemedalje i sølv etter 20 
års ansettelse i bedriften. 
Daglig leder, Roar Kjendalen har i alle år 
vært en aktiv tillitsvalgt i MEF, og han har 
i denne rollen bidratt med sitt store enga-
sjement i en rekke utvalg, råd og styrer. 

MÅNEDENS BEDRIFT
Topaas og Haug AS
Avdeling: MEF Oslo/Akershus 
Hvor holder dere til: Rud 
Daglig leder: Eli Bråthen (på bildet t.h) 
Antall ansatte: Vi er rundt 50 fast 
ansatte og leier inn en del selvstendige 
i høysesongen. 
Hva driver dere i hovedsak med: Vi 
utfører ulike typer grunnarbeid for 
blokker og feltutbygging med tilhø-

rende infrastruktur, vei, VA og utomhusarbeider. I tillegg kommer rene VA-prosjek-
ter. Vi er spesielt glade i idrettsanlegg av alle kategorier og kan se tilbake på mange 
vellykkede idrettsprosjekter som kunstgressbaner, alpinanlegg, skiskytteranlegg, 
langrennsløyper, tennisanlegg m.m. Arbeidene utføres for stat, kommune, idrettslag 
og større og mindre private utbyggere. Vi produserer ca. 150 000 tonn vekstjord 
årlig på anlegg i Østlandsområdet og tar imot masser fra anlegg på eget gjenbruks-
mottak hvor masser blir bearbeidet og gjenbrukt på egne anlegg. 
Hvorfor lenge har dere vært MEF medlem? Topaas og Haug har vært medlem i MEF 
siden 1963, en periode på 57 år. 
Hvorfor er dere medlemmer av MEF? Som MEF-medlem får vi god hjelp til tolking 
av ulike NS standarder for utførelse, og bistand fra juridisk avdeling ved tolking av 
kontrakter i de tilfeller det oppstår uenigheter mellom oppdragsgiver og utførende. 
MEF hjelper oss med alle typer forespørsler, vedr. HMS/KS, og annet. Det er enklere 
å forholde seg til lønnsoppgjør og andre tariffer, via Anleggsoverenskomsten 
(MEF-LO-NAF). Kurs- og skolevirksomheten i MEFs regi benytter vi oss jevnlig av. 
Skolene har en god mix av teori og praktiske oppgaver, noe vi har fått veldig gode 
tilbakemelding på fra flere av våre ansatte.

SEKSJON RESSURS OG MILJØ

MESTERNES MESTER
Brønnborerbransjens eget offentlige fagbrev, brønnbo-
rer fastland, har snart vært i markedet i 1 år - med god 
oppslutning. Rundt 130 godt voksne kandidater fra det 
ganske land har så langt bestått skriftlig eksamen.  
Fem av disse har avlagt sin siste del - praktisk eksamen  
før fagbrev brønnborer fastland kvitteres ut til odel og eie. 
I dagene 5.-8. oktober avla kandidat Anders Vilhelm 
Blyberg i Brødrene Myhre AS, sin praktiske eksamen. 
Fagprøven var om boring av brønn til vannforsyning. Vi 
gratulerer Anders Vilhelm med karakteren Bestått meget 
godt. Dette lover meget bra for brønnborerbransjens  
videre utvikling. Vi ønsker Anders Vilhelm og alle andre 
fagbrevkandidater lykke til videre!

MEDLEMSMØTE 
I SKOGEN
Hyggelig medlemsbesøk hos 
Gunnar Evju og Tor Sverre Grav-
ningen 4. november. Gutta driver 
for tiden i Lardal med hver sin 
gule maskin. Takk for en fin dag!

OKAB

REKRUTT- 
ERINGSDAG
I slutten av oktober var det rekrut-
teringsdag på Eidsvoll vgs. En 
kjempefin gjeng fra vg1 bygg- og 
anleggsteknikk fikk informasjon om 
anleggsbransjen og prøve simulator 
av gjengen i OKAB Øst.Det blir i 2021 
digitale skolemesser for elever på 
videregående skoler. OKAB stiller 
selvfølgelig med virtuell stand med 
chatlinjer. Følg med på tautdanning.
no for mer informasjon. 

REGION ØST

MÅNEDENS LÆRLING
Eirik Fallet 
Alder: 19 år 
Bedrift: Rønaas  
Entreprenør AS
Holder til: Årnes i MEF avd. 
Oslo /Akershus 
Utdanning: Vg1 Naturbruk og 
vg2 anleggsgartner/idrettsfag 
Hva liker du best med jobben: 
Spennende og varierte dager 
Hobby: Jakt og fiske

Ordfører 
Hedda Foss 
Five står for 
den offisielle 
åpningen ved 
å klippe seg 
inn i lokalene.

GHL sine nye lokaler.

Tor Erik Lunde, Roar Kjendalen, 
Stefan Leffler. Tor Erik og Stefan 
har mottatt 20 års fortjenes-
temedalje i sølv. Her med daglig 
leder, Roar i midten.

Heltflytende Tvilling
9mm kjetting til 10.00-20 
tvillinghjul. Rund pigg eller 
U-brodd gripeelement.

w
w

w
.kurergrafisk.no

–  Erfaring gir styrke!  –

Tlf.: 62 96 70 40 | firmapost@lilleseth.no | www.lilleseth.no

Over 

 70 år på  

det norske 

markedet!

Se vårt brede 
løft/sikring 
program!

Easy On Anlegg
Firkantkjetting 10mm.

          Hakki Anlegg
Piggkjetting
leveres i 9-11mm.

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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Vi endrer navnet fra Koppen til 
Avtalen og setter økt fokus på 
gjenbruk.

Som MEF-medlem med aktivt 
Circle K Truckkort får du snart 
gavekort på Avtalen. Etter 18 år 
med Koppen har mange kunder 
både en og flere kopper. 
Vi vet at de fleste fortsatt er i bruk 
– i bilen, på hytta eller på tur. 
Nå ønsker vi at Koppen i større 
grad skal gjenbrukes.
 
2021-Koppen er blitt 2021-avtalen. 
Skulle du allikevel ha behov for ny 
kopp, kan du returnere gavekortet, 
så sender vi deg nytt gavekort på 
Koppen tilbake. Detaljene finner 
du på gavekortet.

Koppen 2021 er nå tilgjengelig på 
våre stasjoner.

Avtalen
2021


