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Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere

GODT NYTT ÅR!

Helt ny demobil, denne gangen 
en terrenggående MAN TGM 18.320 4X4

SERVICEVOGN
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Alltid tilgjengelig, 
uansett hvor dagens 
arbeidsplass blir.

Les mer på Telenor.no/bedrift
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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.
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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

16

Fredrik Tronhuus 

Ja til utslipps- og fossilfritt – men regning og risiko må deles 

Det elektrifiseres over en lav kabelsko. Produsenter har sine beste ingeniørteam på utvikling av 
elektrisk utstyr. Neste år kommer et tresifret antall elektriske maskiner til å belte ut for å sette 
skuffer og spett i norsk jord og stein. Hydrogen er også på gang, litt lenger fram. 

Kommuner over hele landet snakker om utslippsfritt som Den Nye Helligdommen. Anleggspro-
sjekter og byggeplasser skal være utslippsfrie så snart som overhodet mulig. Helst før. I mellom-
tiden skal det helst være fossilfritt. 

"Hæ, koster det mer? Er det vanskelig å få tak i? Jojo, men det kan da ikke være noe problem. Det 
finnes jo. Hæ, for smått? Jo, men en gravemaskin er en gravemaskin." Det er ikke et direkte sitat fra 
noen, men representerer en holdning hos mange utenfor næringen til utslippsfritt utstyr og fossilfri drift. 

Ja, det finnes noen få elektriske maskiner. Men virkelig ikke i nærheten av nok. Vi må kjøre 
dieseldrevet utstyr i mange år ennå, før utviklingen tar igjen politiske ønsker og ambisjoner. 

Ja, det er fint mulig å kjøre dieseldrevne maskiner og lastebiler på fossilfri HVO-diesel. Nå, 
bortsett fra sted- og tidvise logistikk-utfordringer. 

Digresjon: Er det ikke litt pussig at de vil ha utslippsfritt innenfor gjerdet, 
mens lastebilene utenfor må kjøre milevis av gårde med masser..?

Først og fremst ligger det her en stor regning i økonomi og risiko som 
entreprenørene ikke kan ta alene. Er utslippsfritt-entusiastiske oppdrags-
givere innstilt på å dele den? Selv staten kvier seg for det. Tvert imot: 
HVO-dieselen har man valgt å gjøre dyrere enn vanlig diesel. 

Kall meg enkel, men jeg liker best at det tales med én tunge.

Jørn Søderholm – jos@mef.no
PS: Det er jul, og vi er straks ferdige med 2020! God jul og godt nytt år!
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Ønsker du et 
sted for masse?
- Vi fører 
også sandkasse

Trillebårspreder sprer singel, sand, 
salt, kalk og klorkalsuim

Brukere sprer
om seg med lovord:

- om det beste 
er godt nok
- om det beste 
er godt nok

39

Egen produksjon, 
reparasjon og service

Løftemagneter og 
Metallseparatorer

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

La oss ta det viktigste først: Fra og med 1. januar må alt av maski-
ner og utstyr som kan ferdes langs vei ha egen ansvarsforsikring. 

Ja, det gjelder også hjulgravere, hjullastere og uregistrerte 

dumpere. De har til nå ikke vært pålagt å ha egen ansvarsforsik-
ring. Men om noen få dager MÅ de altså ha det. 

Det er en konsekvens av endringer i Bilansvarsloven som trår i 
kraft 1. januar. Det vil ha store konsekvenser for MEF-medlemmer 
og andre entreprenører med ustyr som kan bevege seg langs vei.

ANSVAR UTEN SKYLD
La oss ta et eksempel som dessverre er fullt tenkelig: En uvedkom-
mende kommer inn på et anleggsområde, og blir påkjørt av en 
arbeidsmaskin. Selv om føreren av maskinen ikke har noe skyld, 
så vil maskinen få ansvar etter de nye reglene i Bilansvarsloven. 

Ja, føreren av maskinen kan være fullstendig uten skyld i at den 
uvedkommede som forvillet seg inn i maskinens arbeidsområde 
blir skadd eller dør. Likevel får eieren av maskinen et erstatnings-
ansvar etter de nye reglene. Tenk over det, du. 

– Hvis maskinen ikke har ansvarsdekning, så er det eier av 
maskinen som blir ansvarlig. Det kan fort bli veldig dyrt, sier Ulf 
Michaelsen. 

ANSVAR: Fra årsskiftet må alle  
maskiner som kan gå på veiha  
egen ansvarsforskring. Ellers kan 
det bli fryktelig dyrt for eieren. 
(Arkivfoto: Jørn Søderholm)

Bilansvarsloven får viktige  
endringer fra 1. januar. Hva har det 
med anleggsmaskiner å gjøre? Jo, 
ganske mye. Du kan være skyldfri,  
men likevel bli erstatningspliktig for 
100 millioner kroner.
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Nå må 
denne ha 
egen ansvars-
forsikring
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Pon Equipment AS
Tlf 21 08 41 00 - www.pon-cat.com

• Hydrostatisk transmisjon som gjør maskinene veldig sterke i lav hastighet og gir sømløse retningsskift og minimal 
belastning på bremser

• Eget dedikert «ismodus» på transmisjon som du stiller inn i touchskjermen i hytta som gir mykere retningsskift og mindre 
retardasjon via transmisjon

• Kaldstartspakke med dobbelt sett med batterier

• Elektrisk oppvarmet bakrute og speil

• Manuell differensialsperre i framaksel 

• Limited slip differensial brems i bakaksel

Vi har kampanjepris på Cat 926M, 930M og 938M for maskiner bestilt innen 31.12.2020. 
Kontakt din lokale maskinselger for mer informasjon. 

SPESIFIKASJONER 926M 930M 938M
Nettoeffekt 114 kW/155 hk 122 kW/166 hk 140 kW/190 hk

Vekt 13 tonn 14 tonn 16 tonn

Std. skuffestr. 2,1 m3 2,5 m3 2,8m3

CAT® SMÅ HJULLASTERE
- NÅR SKYVEKRAFT OG EFFEKTIVITET VIRKELIG GJELDER!

KAMPANJEPRIS
FOR MASKINER BESTILT 

INNEN 31.12.2020

Når snøen daler ned, er det viktig med utstyr du kan stole på.  
Cat små hjullastere (Cat 926M, Cat 930M og Cat 938M) er pålitelige hjullastere til vintervedlikehold med:
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EARTHMAX SR 41
Uansett hvor krevende oppgavene dine er kan 

du stole på EARTHMAX SR 41 når det gjelder 

arbeid som krever ekstraordinær trekkraft. 

Takket være stålradialstrukturen og det 

spesielle blokkmønsteret har EARTHMAX SR 

41 enestående motstandsevne mot punktering 

og ekstra lang levetid. Med dette dekket kan 

du jobbe lange dager uten avbrudd og med en 

ekstraordinær arbeidskomfort. 

EARTHMAX SR 41 er BKT sin løsning for de 

røffeste driftsforholdene innen transport, lasting 

og skyving av masser.

A LONG WAY
TOGETHER

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

IMPORTØR: NDI NORGE AS

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

Han er avtaleansvarlig for MEF-avtalen i If. Der i gården har 
man sørget for at alle medlemmer som er forsikret i If, er dekket 
av de nye reglene fra årsskiftet. Det betyr to ting: 

 ■ Forsikrede maskiner får ansvarsforsikring fra første hovedforfall. 
 ■ If vil dekke dette fra 1.januar 2021, uavhengig av hovedfor-

fallsdato.
 ■ Lagrede uregistrerte lastebiler, person- og varebiler vil bli dekket 

av ny poolordning via  Trafikkforsikringsforeningen, TFF.

ANSVARSFORSIKRING
Tilbake i 1960 ble den daværende rasjoneringen på biler opphe-
vet. Etter en eksplosiv vekst i antall kjøretøyer på norske veier ble 
Bilansvarsloven vedtatt i 1961. 

Loven påla eier av kjøretøyet å tegne ansvarsforsikring. Den 
skulle sikre skadelidte erstatning for skader påført person eller 
eiendom. Bilansvaret er et objektivt ansvar, det betyr at skader 

forårsaket av kjøretøyet skal dekkes av kjøretøyets forsikring 
uansett skyld.

Dette kjenner vi godt til som bileiere. Nå gjelder det også for maskiner. 
Grensen for høyeste erstatning under bilansvaret for tingsskade 

på 10 millioner kroner har stått uendret i mange år. Men fra 1. 
januar 2021 endres dette drastisk. Taket på erstatningen økes 
nemlig fra 10 til 100 millioner kroner. 

I tillegg vil nå Bilansvaret altså gjelde for alle kjøretøy som kan 
ferdes langs vei, og ikke kun registreringspliktige kjøretøy. For 
entreprenører vil dette bety at uregistrerte gravemaskiner, dumpere, 
hjullastere og lignende, nå vil bli omfattet av de nye reglene.

– Utvidelsen av bilansvaret kan medføre noe mer skadeutbeta-
linger. Vi tror økningen blir liten på kort sikt. MEF-medlemmer 
og If-kunder skal være trygge på at denne endringen blir godt 
ivaretatt, og at man kan fortsette virksomheten din som vanlig, 
sier Ulf Michaelsen. 

NYE REGLER: Taket på 
erstatningen økes 

fra 10 til 100 millioner 
kroner ved årsskiftet. 

(Arkivfoto: Jørn Søderholm)
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– Kommunene gir uttrykk for at budsjettar-
beidet for 2021 har vært krevende. Samtidig 
ser vi noe bedring fra i fjor, sier styreleder 
Bjørn Arild Gram i KS.

Nylig presenterte KS sin årlige budsjett-
undersøkelse blant norske kommuner og 
fylkeskommuner. 

Kommunene forventer sterkest utgifts-
vekst på kommunenes helsetjenester, hvor 
økte tilskudd til fastlegene trekker opp 
veksten. Undersøkelsen tyder videre på at 
de store kommunene nå begynner å merke 
eldrebølgen. Kommunedirektørenes forslag 
til investeringsbudsjett i 136 kommuner 
viser at disse kommunene planlegger å 
investere for 62 milliarder kroner. Basert 
på dette anslår KS at alle landets kommu-
ner komme til å investere for totalt 83- 88 

milliarder kroner i 2021. 
Det er i så fall en økning på fem prosent 

sammenlignet med fjorårets budsjettunder-
søkelse. 40 prosent av de totale investerin-
gene i 2021 går til skole, helse og omsorg 
– inkludert boliger. 

Norske kommuner unntatt Oslo budsjet-
terer med å investere ca 18-19 milliarder i 
VA og renovasjon (VAR) i 2021. 

VA PR INNBYGGER
Oslo troner øverst på statistikken, og inves-
terer flest kroner pr. innbygger i vei, vann 
og avløp. Utenom Oslo er det kommunene 
med 10-20 000 innbyggere som legger opp 
til høyest investeringsaktivitet, tett fulgt av 
de minste kommunene med under 10 000 
innbyggere. De større kommunene utenom 

Oslo bruker betydelig mindre pr. innbygger. 
Kommuners VAR-investeringer i 2021

 ■ < 10 000 innb. - kr 3 566 pr innbygger
 ■ 10-20 000 innb. - kr 4 114 pr innbygger
 ■ 20-60 000 innb. - kr 3 981 pr innbygger
 ■ 60-300 000 innb. - kr 2 042 pr innbygger
 ■ Oslo - kr 4 801 pr innbygger
– For kommunene med 10-20 000 

innbyggere er det spesielt investeringer 
innen skole og vann, avløp og renovasjon 
som trekker opp i investeringsnivået. I de 
minste kommunene er det helse og omsorg 
– inkludert boliger – og "øvrige områder" 
som trekker opp, sier KS i presentasjonen 
av undersøkelsen. 

MILLIARDER TIL FYLKESVEI
Undersøkelsen viser videre at planlagt 

Regjeringen og Fremskrittspartiet har 
landet et statsbudsjett med ekstra 
penger som gir sårt tiltrengte arbeids-
plasser i anleggsbransjen. 

Regjeringen og Fremskrittspartiet kom tidlig i desember 
til enighet om statsbudsjett 2021. Her er et 500 millioner 
kroner mer til vedlikehold. I tillegg en lang rekke enkelt-
prosjekter i samferdselssektoren og mer til rassikring. 
Dette gir sårt tiltrengte jobber til en presset anleggsbran-
sje.

DÅRLIG HAR BLITT BEDRE
– Siv Jensen har gjort en ærlig innsats for å sikre mer jobb 
for entreprenørene. FrP har gjort et dårlig veibudsjett 
bedre. Dette kan redde mange distriktsarbeidsplasser for 
norske arbeidsfolk, sier administrerende direktør Julie 
Brodtkorb i MEF. 

For første gang under Erna Solbergs ledelse har regjerin-
gen ønsket å kutte i vei-budsjettene. Samtidig er Norge i 
en pandemi som er ødeleggende for entreprenørene. MEF 
etterlyser fortsatt at det varslede kuttet på 1,5 milliarder 
i riksveiinvesteringer blir reversert. 

– Det er økende ledig kapasitet og mange tomme 
ordrebøker. Jeg forventer at regjeringen har en tiltaks-
liste dersom veksten i norsk økonomi trenger enda mer 
hjelp, sier hun. 

VA: Norske kommuner 
planlegger å bruke 
18-19 milliarder på 
VA. Her legges en ny 
vannledning i Vestfold 
i 2018.

investeringsaktivitet er høyest i Oslo, der 
aktiviteten ser ut til å bli høy innenfor alle 
sektorer unntatt barnehage. Det høye inves-
teringsnivået pr. innbygger for Oslo må 
også ses i sammenheng med blant annet 
høy befolkningsvekst og at Oslo er både 
kommune og fylkeskommune.

I fylkene for øvrig peker investeringsbud-
sjettene mot en samlet investering på 21,4 
mrd. kroner i 2021. Drøyt halvparten av 
dette – 11,5 milliarder – er budsjettert på 
vei. Dette er om lag det samme som fylkes-
kommunene budsjetterte for 2020. Koro-
napandemien har ifølge undersøkelsen hatt 
svært liten innvirkning på kommunenes 
og fylkenes investeringsplaner samlet sett. 

Fylkeskommunene planlegger å investere 
for i alt 80,5 mrd. kr i løpet av økonomiplan-
perioden 2021-2024. Drøyt halvparten av 
det – 46 milliarder – går til fylkesvei. I denne 
perioden er planlagte investeringer høyest 
i 2022. Dette er nødvendig vedlikehold 
og oppgraderinger, ingen storstilt satsing. 
Halvparten av fylkeskommunene venter at 
vedlikeholdsetterslepet i 2025 kommer til å 
være akkurat som i dag, eller verre. 

Litt mer til vei og VA hos 
kommuner og fylker
Kommuner og fylker sliter med dårlig økonomi, men øker investeringer  
med hhv. fem og ti prosent. Kommuner skal investere 18-19 milliarder i VA  
og renovasjon. Fylkene skal investere 11,5 milliarder på fylkesveiene. Og mer  
i 2022. Det viser Budsjettundersøkelsen fra Kommunenes Sentralforbund KS. 

Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

PASSE FORNØYD: – Dårlig ble bedre. 
Men vi trenger mer jobb, sier MEFs Julie 
Brodtkorb. 

– Takk Siv. Men vi trenger mer

Dårlige forventninger
MEF har siden 2015 med jevne mellomrom spurt sine medlemmer om hvordan de 
ser på markedssituasjonen de nærmeste seks månedene frem i tid. For første gang 
svarer de nå at det ser negativt ut. Indeksen med entreprenørenes forventninger 
til egen lønnsomhet, omsetning og sysselsetting er nå for første gang negativ. 
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Seismic - så 
oppnår du 
raskere ditt 
kompakterings- 
mål, sparer 
overfarter 
og drivstoff

For mere informasjon så 
kontakt Dynapac Norge AS
Industriveien 8 , N-1870 Ørje
Tel: 40455100

Dynapac Seismic CA1500 - CA6500
Shaking up compaction

www.dynapac.com
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Når du kjøper minst to Trelleborg EMR-dekk i kampanjeperioden 25. november 2020 - 31. januar 2021, 
vil du få tilbakebetalt opp til 2 000 kroner pr. dekk. Les mer om kampanjen via QR koden til venstre eller 
adressen nedenfor.  
www.trelleborg.com/en/wheels/tilbud-emr

Økt produktivitet under tøffe forhold
Kampanje på EMR dekk

SPAR  
OPP TIL  
12 000,-

PR. 
MASKIN

VA-bransjen er blant få bransjer som snakker om å innføre mer plast av 
hensyn til miljøet. GPA er en av de som satser tungt på oljeutskillere i plast.

ANNONSE

Les flere fagartikler på ahlsell.no

”Hvor mye sand, 
partikler og olje er det 
snakk om? Det vil 
avgjøre hva som er 
den beste løsningen 
for prosjektet.”

Chris Borg, Teknisk salgsrådgiver 
VA i GPA

TA KONTAKT!

Er du interessert i 
oljeutskiller fra GPA 
til ditt neste 
prosjekt? Snakk 
med din lokale 
VA-selger i Ahlsell, 
så hjelper vi deg i 
gang! 

Oljeutskiller av plast: 
Lav vekt gir lett last

Materialet polyethylen (PE) brukes stadig oftere i 
rørnett og andre typer dreneringsprodukter. Chris Borg 
er teknisk salgsrådgiver VA i GPA, og bekrefter denne 
trenden.
— Vi ser at entreprenørene stadig åpner øynene for 
PE-plast og at ulike tekniske løsninger sammenlignes 
med hverandre i beslutningsfasen i større grad enn 
tidligere. Det er flere fordeler ved å velge oljeutskiller i 
PE, og våre utskillere tilfredsstiller de samme kravene 
og har samme kapasitet som de tradisjonelle 
løsningene, innleder han. 

Vekt, installasjon og levetid
Fordelene med å velge en oljeutskiller av PE-plast kan 
enkelt oppsummeres slik; vekt, installasjon og levetid. 
Lavere vekt gir enklere installasjon, mens PE-materialet 
gir utskilleren lang levetid. 
— Alle oljeutskillerne vi fører er rotasjon- og helstøpt, 
som betyr at de er helt lekkasjetette. PE-materialet er 
korrosjonsfritt og gir utskilleren en garantert levetid på 
tjue år, forteller Borg. 

Selvbærende med høyt kollapstrykk
GPA sine største oljeutskillere veier omtrent en 
tredjedel av lignende løsninger i tyngre materialer. Det 
gjør både transporten av utskilleren og 
installasjonsprosessen svært enkel.
— I tillegg til lav vekt er oljeutskillerne våre utstyrt med 
teleskoprør i lukene på toppen av utskilleren, slik at du 
kan justere høyden etter det endelige bakkenivået. 
Ofte blir bakken litt høyere enn tiltenkt, og 
entreprenørene slipper ekstra graving siden 
slutthøyden på utskilleren enkelt kan justeres. 
Oljeutskillerne til GPA tåler også høyt grunnvann uten 
at de trenger forankring. Borg forklarer at PE-materialet 
tåler en svært høy ytre belastning.

— Opp til et bestemt nivå er oljeutskillerne 
selvbærende. Grunnvann er jo en kjent utfordring i 
Norge, og våre utskillere tåler høyt grunnvann uten 
forankring, legger han til. 

Den mest populære
GPA sin mest solgte oljeutskiller finner vi i klasse 
1-serien under navnet Compact. Den er liten, men har 
stor håndteringskapasitet. 
— Compact er en liten oljeutskiller med mulighet for 
integrert eller separat sandfang. Den har et mindre 
volum enn tilsvarende løsninger, men håndterer store 
mengder olje. 
Compact er det beste valget til forretninger som 
bensinstasjoner, verksteder og vaskehaller for biler 
– men er også godt egnet til større virksomheter på 
grunn av sin høye håndteringskapasitet. 

Skreddersyr til store prosjekter
Til større prosjekter med behov for 
oljeutskillere med nominell størrelse (NS) 
15 og oppover, skreddersyr GPA 
utskillerne etter kundens beskrivelse og 
behov. 
— Vi er behjelpelig med 
dimensjonering og lager 
skreddersydde utskillere 
basert på behovene til 
kunden. For at 
oljeutskilleren skal fungere 
optimalt, er det viktig at vi har 
riktig informasjon om 
mengden som skal håndteres. 
Hvor mye sand, partikler og 
olje er det snakk om? Det vil 
avgjøre hva som er den beste 
løsningen for prosjektet, 
avslutter Borg.
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Vil ha el-
drift, men...
Franzefoss verker etter å elektrifisere graving og transport i  
Steinskogen-bruddet. Men det må jobbes hardt for å få det til. 
Leverandører og tilbudet av tilgjengelig utstyr er langt fra klart. 

Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.noSted: Bærum

BÆRUM: Franzefoss leverer 700 000 tonn 
masser pr. år ut fra bruddet Steinskogen 
i Bærum kommune. Kjell Foss AS skyter 
10-12 ganger i året, med opptil 70 000 tonn 
pr. salve. 

Knusingen foregår elektrisk. Men hvert 
år brenner selskapet fem millioner liter 
diesel på boring, graving og interntransport 
i bruddet. Det vil Truls og Gaute Markussen i 
Franzefoss ha mest mulig over på elektrisk 
energi. Og autonom kjøring, når man alt 
er i gang med nytenkning og utvikling. Nå 
har Franzefoss kastet ballen over til leve-
randørene, og gitt beskjed om at de er klar 
til å kjøpe utstyr så snart det er tilgjengelig. 

– Effektiv intern transport i bruddene 

våre er veldig viktig. Vi ser elektrifisering og 
autonom kjøring i sammenheng her. Men vi 
kan ikke finne opp maskinene. Det må leve-
randørene gjøre. Vi trenger at leverandørene 
finner løsninger som er litt allsidige, både i 
forhold til energikilde og styring. 

Det sier kvalitetssjef Gaute Markussen i 
Franzefoss-konsernet. 

Helst skulle han kjørt hele maskinparken 
over på fossilfritt i morgen den dag, som et 
første skritt på overgangen til utslippsfritt. 
Men til det er fornybar diesel for mye dyrere 
enn fossil diesel. 

– Det ville kostet oss 10-12 millioner 
kroner ekstra i året. Det har vi ikke råd til, 
sier han. 

Franzefoss drifter Steinskogen med seks 
hjullastere, to tipptrucker, én dumper, en 
70 tonns beltegraver, flere mindre beltegra-
vere, en borerigg, flere lifter og et mobilt 
knuseverk i tillegg til det store, stasjonære 
knuseverket. Den store primærgraveren og 
tipptruckene er de som bruker mest diesel, 
og som Markussen mener hadde vært best 
å elektrifisere i første omgang. 

Elektrifisering av gravemaskiner er 
tilgjengelig på tre måter: 
1. Ren kabeldrift. 
2. Kombinasjon av kabel og batteri. Arbei-
der på kabel, og flytter seg med batteri. 
3. Ren batteridrift. 

For tipptruckene er det mer utfordrende. 

DIESEL: Hjullastere, gravere og tipptrucker 
brenner fem millioner liter diesel i året. 
(Alle foto: Jørn Søderholm)

KLAR: Kvalitetssjef Gaute Markussen (t.v.) og konsernleder 
Truls Markussen i Franzefoss. Ja, de er brødre.

MASKIN
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Batteridrift er ikke tilgjengelig på så stort 
utstyr. Løsninger med strøm gjennom 
skinne og pantograf – som kjørelednin-
gen på tog og trikk – er tilgjengelig. Gaute 
Markussen stepper ikke akkurat av fryd 
over et sånt driftskonsept, men avviser det 
ikke heller. 

– Det kan jo la seg gjøre "herfra til dit". 
Tipptruckene kjører en fast rute. Men hva 
når ruta legges om etter neste salve, og det 
må kjøres 100 meter lenger bort? Man må 
finne løsninger på det som fungerer. Det 
kan for eksempel være en kombinasjon av 
en fast linje på deler av ruta og batteri i 
enden, sier han. 

Tidligere i høst inviterte Franzefoss til 
et seminar for å drøfte ambisjonene om å 
helelektrifisere Steinskogen pukkverk. Med 
seg på møtet hadde de maskinleverandør 
Nasta, el-nettspesialisten Hitachi ABB og 
bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri, 
i tillegg til presse og ledere i organisasjoner 
på arbeidtakersiden. 

– Vi kan levere strøm til dette. Det må 
leveres veldig mye mer strøm enn i dag. 
Om den skal leveres gjennom kabel, kjøre-
ledning eller batteri gjenstår å se. Det må 
leveres nok strøm, tilgjengelig på riktige 
måter. Det er mulig å få til, men med flere 

utfordringer. Det krever mye planlegging 
og mye kapital, sa Øystein Hæhre i Hitachi 
ABB. 

Også Nastas Nils Olav Haukaas minnet 
om behovet for solid el-tilførsel på et sånt 
anlegg. 300 Ampére på 400 Volt, for å 
drive en gravemaskin med strøm gjennom 
kabel, for eksempel. Da trengs det en trafo 
i nærheten. 

– Man må inn på 11 eller 22 kilovolt for 
å få strøm nok til det. 400V og byggestrøm 
fungerer til små forhold, men det trengs 
mer strøm til større forhold som dette, sa 
Haukaas. 

Han viste på seminaret til det hittil beste 
eksempelet på utslippsfri anleggsplass: Olav 
Vs gate i Oslo. Her ble jobben gjort med en 
kombinasjon av ren batteridrift og kombi-

nasjon av batteri og kabel (punkt 2 og 3 
over). Haukaas tror kostnader og kapasitet 
i batteripakker er en faktor som vil endres 
kraftig på kort tid framover. 

– En teknologisk utvikling i stor fart. 
Det vi tenkte var state-of-the-art for to år 
siden er avlegs nå. Da snakket vi om 10 
000 kroner pr. kilowattime. Nå er det nede 
i 2000, sa han. 

PUKKVERK: Steinskogen pukkverk i Bærum. 
Her vil Franzefoss gjøre et pilotprosjekt 
med elektrifisering av driften. 

ARBEIDSTAKERE: Gaute Markussen 
orienterer Hans-Christian Gabrielsen 
og Trond Gram fra LO om planene.

SEMINAR: Franefoss inviterte  
fagorganisasjoner og presse på 
besøk for å fortelle om ambisjoner 
om elektrifisering.

LEVERANDØR: Truls Markussen utfordrer 
leverandører til å utvikle maskiner på 

strøm. Nils Olav Haukaas (t.h.) forsikrer at 
Nasta jobber hardt med saken. 
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Bærekraft og miljø var i fokus da mask-
infører Torgeir Lund lånte bort spakene 
til Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård.

– For meg er dette som å bruke en helt 
vanlig gravemaskin, bare at den har strøm-
forsyning i stedet for dieseltank. Og så er 
den såpass stillegående at det gjør det mye 
mindre komplisert å kommunisere med en 
rørlegger som holder på i grøfta. Dermed 
er det sikrere også, uttaler maskinfører 
Torgeir Lund i en pressemelding fra Park 
& Anlegg.

UVANLIG STILLE ANLEGGSPLASS
Dette nøkkelprosjektet for Park & Anlegg 
består av 500 meter med nye vann- og 
avløpsrør på Lisleby i Fredrikstad. Det 
blir også 850 meter ny sykkelvei og fortau 
i Lisleby Allé. De nye elektriske gravemas-
kinene skal med andre ord grave mange 
meter i debutoppdraget.

Arbeidet med ytre miljø er et viktig 

Grønt prosjekt 
i Fredrikstad
Det var elektrisk stemning i gravemaskinen da Fredrikstad kommune  
nylig satte i gang sitt første fossilfrie prosjekt.
Av: Runar Daler – rd@mef.no

Fra venstre: Daglig leder i Park & Anlegg, Lars-Erik Sundell, en representant fra Fredrikstad 
kommune og Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård. (Foto: Park & Anlegg).

AKTUELT

Fredrikstad-ordfører 
Jon-Ivar Nygård (bak), 
anleggsleder Knut Arne 
Bjerke (t.v.) og prosjekt-
leder Trond V. Hansen. 
(Foto: Park & Anlegg).
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fokusområde for bedriften. De første grave-
maskinene får selskap av både elektriske-/
batteridrevne hoppetusser og motorsager. 
Mange av arbeidsoperasjonene påvirker 
omgivelsene, og det jobbes hele tiden 
hardt med å minimere påvirkningen på 
ytre miljø.

Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård 
var imponert over stillheten på arbeids-
plassen, til tross for at en gravemaskin var i 
fullt arbeid. Alt han hørte var hydraulikken 
og at det summet litt. At anleggsplassen 
i Fredrikstad er fossilfri, er noe både en 
miljøbevisst ordfører og daglig leder Lars-
Erik Sundell i Park & Anlegg er stolte av.

FLERE MASKINER I BESTILLING
– Fra starten av prosjektet har vi en elek-
trisk gravemaskin i drift. Vi har flere i 

bestilling. Den neste ankommer anlegget 
allerede i desember. De andre maskinene i 
prosjektet bruker den nyeste motortekno-
logien og går på biodiesel. Dette ser veldig 
bra ut, uttaler Sundell.

– Fra 2025 er det besluttet at alle prosjek-
ter i regi av Fredrikstad kommune skal være 
utslippsfrie. Vi merker også interessen fra 
private byggherrer, som etter hvert begyn-
ner å verdsette og se fordelene med miljø-
vennlig prosjektdrift. Pilotprosjektene i 
offentlig regi er viktige, og stimuleres og 
støttes også av det offentlige. En annen 
"lavthengende frukt" er å konvertere deler 
av bilparken til elektrisk. Dette har vi en 
plan på i Park & Anlegg, forteller Sundell.

ENOVA-STØTTE
Anlegget som er startet i Fredrikstad støttes 
økonomisk av Bypakke Nedre Glomma, 
som bidrar med statlige stimuleringsmidler 
for miljøtilrettelegging.

– Elektriske gravemaskiner er tre ganger 
så dyre som de konvensjonelle. Heldigvis 
støtter statlige Enova oss med halvparten av 
merkostnaden for å velge elektrisk fremfor 
dieseldrevet, sier Sundell.

– I Park & Anlegg jobber vi hver dag med 
kontinuerlig forbedring. Et av de viktigste 
områdene våre er kontinuerlig å jobbe med 
å minimere vår påvirkning på ytre miljø i 
våre prosjekter.

STOLT SAMARBEIDSPARTNER
– Park & Anlegg er stolt over å ha blitt 

valgt som samarbeidspartner til Fredrikstad 
kommunes første fossilfrie anleggsprosjekt. 
Vi synes det er veldig spennende og bra at 
kommunen går foran i denne utviklingen, 
og det passer godt med våre egne planer 
og målsettinger om utvikling over til en 
renere og mer miljøvennlig prosjektdrift 
de kommende årene, fortsetter Sundell.

– I dette aktuelle prosjektet vil vi selv 
høste erfaringer med bruk av gravemaski-
ner på elektrisitet og på biodrivstoff, samt 
at vi vil gjennomføre en del tiltak som er 
opplærende for oss selv og bra for miljøet. 
Dette ser vi virkelig frem til, avslutter 
Sundell. 

GRØNT PROSJEKT PÅ 
LISLEBY I FREDRIKSTAD

• Pilotprosjekt for Fredrikstad   
 kommune.

• Første fossilfrie prosjekt i   
 kommunal regi i nedre Glomma  
 regionen.

• 500 meter med nye vann- og  
 avløpsrør og 850 meter ny   
 sykkelvei med fortau.

• Maskiner og verktøy i prosjektet  
 skal være fossilfrie, altså være  
 elektriske eller bruke 
 biodrivstoff.

Maskinfører Torgeir Lund. 
(Foto: Park & Anlegg).

Elektrisk hoppetusse. (Foto: Park & Anlegg).

Fredrikstad-ordfører 
Jon-Ivar Nygård med 

første spadetak. 
(Foto: Park & Anlegg).
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Takeuchi skifter importør
EMSG Norge AS blir importør for Takeuchi fra årsskiftet. Dropper Hyundai under ti tonn. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Hyundai-importør EMSG Norge utvider repertoaret. Selskapet 
overtar fra årsskiftet agenturet på Takeuchi. 

– EMSG Norge AS, blir fra 1. januar 2021 importør for Take-
uchi anleggsmaskiner i Norge. Distribusjonsrettighetene gjelder 
for hele produktserien til Takeuchi, inkludert reservedeler og 
ettermarkedstjenester.

Det opplyser daglig leder Finn T. Johansen i EMSG Norge AS 
i en pressemelding. 

Takeuchi har til nå blitt importert av ABS Maskin AS i Mjøn-
dalen.

HYUNDAI OVER TI TONN
Selskapet startet opp med agenturet på Hyundai minigravere, men 
dropper nå disse fra sortimentet. EMSG Norge AS innehar fortsatt 
distribusjonsrettighetene for Hyundai Construction Equipment 
(Hyundai CE) for anleggsmaskiner over 10 tonn.

Hovedkontor ligger på Berger, nord for Oslo. Salgs- og service- 
punkter kommer til å etableres fortløpende gjennom dette, og 
de neste årene.

EMSG Norge AS inngår i samme konsern som EMSG Sverige 
AB, med virksomhet innen salg og service av anleggsmaskiner. 

EMSG Sverige AB fokuserer på varemerkene Takeuchi maskiner 
opp til ti tonn, Hyundai maskiner over ti tonn samt og Ljungby 

hjullastere. Selskapene i Sverige og Norge drives under samme 
varemerke, EMS Group. De drives som selvstendige selskaper i 
egen regi. 

JAPAN: Takeuchi  
maskiner flytter nå inn 
hos EMSG Norge AS.  
(Foto: Jørn Søderholm)

F.v. Finn T. Johansen, Nicolas Rousseau i Hyundai CE og Kjell Ove Moss. 
Sistnevnte eier EMS i både Norge og Sverige. Bildet er fra åpningen av 
EMSG Norge AS i fjor.
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Flom Kjetting AS - Stokkevannsveien 17- 3962 Stathelle - Tel. 35 96 87 90 - bestill@kjetting.no - www.flom.no

NYHET! 

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

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

TRAKTOR

KJØR
NORSK!

Representanter fra oppdragsgivere og leverandører  
har blitt enige om fem kjøreregler for hvordan anskaffelser 
bør gjennomføres. Mål: Bedre, mer effektive og mindre 
konfliktfylte innkjøp.

Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Nye kjøreregler 
skal gi bedre 
offentlige 
anskaffelser

OFFENTLIG: Fem kjøreregler skal 
gi bedre offentlige anskaffelser. 

(Foto: Jørn Søderholm
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Gode og utfyllende tilbakemel-
dinger og begrunnelser viser at 
prosessen har foregått slik den var 
beskrevet og at riktig leverandør 
ble valgt. Det reduserer behovet 
for innsyn og klager. Gode og gjen-
nomarbeidede konkurransegrunn-
lag og beskrivelser gir gode tilbud.

– Leverandørene på sin side 
oppfordres til å unngå taktisk 
prising, sier hun. 

Konflikter og klager kan i mange 
tilfeller unngås ved å stille spørs-
mål og ha dialog så tidlig som 
mulig. Ved å plassere risiko hos 
den parten som kan påvirke og 
bære risikoen best, får oppdrags-
giver bedre tilbud. 

– Om all risiko legges på leve-
randørene kan tilbudene også blir 
dyrere enn nødvendig. Standard-
kontrakter tar høyde for denne 
risikofordelingen. Derfor er det 
viktig å bruke standardkontrak-
ter. Avvik bør unngås, og må være 
nøye vurdert, sier hun. 

Kjørereglene gir også en klar melding til oppdragsgivere: Ikke 
bruke innkjøpermakten til å presse igjennom urimelige og ubalan-
serte kontraktsvilkår. Legg heller legge standardkontraktene til 
grunn i prosjektene.

– I konkurranser der leverandørene ser at noe er uklart eller 
upresist bør han stille spørsmål og få dette avklare så dette så 
tidlig som mulig i prosessen, understreker Tone C. Gulliksen. 

Kjørereglene retter seg mot både oppdragsgivere og leverandørene 
og beskriver god praksis på de viktigste områdene partene støter 
på i forbindelse med offentlige anskaffelser. 

For eksempel skal oppdragsgivere beskrive behov klart og tydelig 
og kun stille krav som er nødvendige. Leverandører skal på sin 
side svare på det oppdragsgiver spør om, og unngå unødvendig 
markedsføring.

BEDRE ANSKAFFELSER 
Kjørereglene knytter seg til fem utvalgte, sentrale områder som 
partene har valgt:

 ■ Kompetanse
 ■ Dialog
 ■ Effektive prosesser
 ■ Konkurranse
 ■ Å senke konfliktnivået.
– Gode regler som jeg oppfordrer alle landets oppdragsgivere 

og leverandører til å ta i bruk, for å skape mer mangfold og sunn 
konkurranse i markedet, sier næringsminister Iselin Nybø

Kjørereglene er utarbeidet av representanter for oppdragsgi-
vere og leverandører fra Fredrikstad kommune, Fylkesmannen, 
Fylkeskommunalt Innkjøpsforum, Gjesdal kommune, IKT Norge, 
KS, MEF, NHO, NHO Service, Skatteetaten, SMB Norge, Statens 
innkjøpssenter, Sykehusinnkjøp, Statens vegvesen og Virke.

 
RUNDE, MEN VIKTIGE
Kjørereglene er rimelig runde i kantene. Men de er viktige likevel. 

Advokat Tone C. Gulliksen i MEF mener det det viktigste med 
kjørereglene er signaleffekten som gis ved at oppdragsgiver og 
leverandørsiden sammen har utviklet ett sett med tips og retnings-

linjer – både til innkjøperne og til leverandørene.
– Det er en erkjennelse av at offentlige innkjøp krever innsats 

fra begge sider av bordet. Gode og effektive anskaffelser er avhen-
gige av at oppdragsgivere og leverandører spiller hverandre gode, 
sier hun. 

Kjørereglene tar opp sentrale forhold ved gjennomføringen av 
konkurranser, og gir klare anbefalinger. 

IKKE MER ENN NØDVENDIG
Kjøreregel nummer to handler for eksempel om å begrense seg: 
Oppdragsgivere må ikke stille strengere eller mer omfattende 
krav enn det som er nødvendig for å gjennomføre en god prosess. 

– Dette vil for eksempel gjelder kvalifikasjonskravene i konkur-
ransen, som i en del tilfeller settes høyere enn det som faktisk er 
nødvendig og fornuftig. Dette begrenser konkurransen unødig, og 
vil kunne føre til mange avvisninger og etterfølgende klagerunder, 
sier Gulliksen. 

Leverandøren på sin side oppfordres til ikke å legge ved «alt de 
har» av markedsføringsmateriell. Også når det kommer til innsyn 
oppfordres leverandørene til å begrense seg, og kun be om innsyn 
i det de faktisk har behov for. 

 Gulliksen peker videre spesielt på punkt 4 og 5, som handler 
om konfliktforebygging og sunn konkurranse. Oppdragsgiver skal 
gi gode begrunnelser, balansere risikoen mellom partene og bruke 
standardkontrakter der de finnes. Leverandører skal på sin side 
stille spørsmål så tidlig som mulig når noe er uklart. 

 
KREVENDE KONFLIKTER
– Konflikter og uoverensstemmelser er ressurskrevende. De kunne 
ofte vært begrenset eller unngått, sier hun. 

FEM FELLES KJØREREGLER
Dette er de fem omforente kjørereglene,  
i en forkortet versjon: 

1.  Sikre rett kompetanse. 
Oppdragsgiver: Riktig bestillerkompetanse. 
Leverandør: All info fra dialog og grunnlag inn i tilbudet. 

2. Bruke dialog aktivt. 
Oppdragsgiver: Sette av tid til tidlig dialog og innspill. 
Leverandør: Delta aktivt, dele kunnskap. 

3.  Kun det som er relevant. 
Oppdragsgiver: Kun nødvendige krav og info-ønsker. 
Leverandør: Svare på spørsmål, unngå unødig 
markedsføring. 

4. Forebygge konflikter. 
Oppdragsgiver: Gode begrunnelser, balansere risiko og 
bruke standard-kontrakter. 
Leverandør: Stille spørsmål tidlig når noe er uklart. 

5.  Sunn konkurranse på kort og lang sikt. 
Oppdragsgiver: Vurdere å dele opp store anskaffelser i 
delkontrakter. 
Leverandør: Tilby reelle priser. 

FORKLARER: – Reglene er 
viktige. Selv om de er runde, 
sier advokat Tone C. Gullik-
sen i MEF. 

KONKURRANSER: De nye kjørereglene er en oppfølging av en stortingsmelding i 2019: «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige 
anskaffelser». Bildet er fra en gang- og sykkelvei i Bærum kommune.  

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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PowerCarbide er en samling av våre beste og nyeste hardmetall 
utviklet for de mest krevende fjellforhold. 
Med sine enestående egenskaper forbedrer PowerCarbide din 
produktivitet og gir deg økt fortjeneste. 

POWERCARBIDE
GIR DEG LENGRE LEVETID

ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK/POWERCARBIDE

www.steelwrist.com

STEELWRIST FEIEVALSER 
FOR MASKINER FRA 5–33 TONN
Nå nærmer vinteren seg med stormskritt. Har du gjort 
maskinene dine klar for vinteren? 
Vi har koster som er utviklet sammen med Holms for din
hjulgraver i lager! Uansett om du trenger å feie gangveier,
bussholdeplasser, kabel-grøfter, jernbaneoverganger eller
andre plasser for snø, grus eller jord er Steelwrist feievalser
ditt verktøy for å klare jobben.

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

Les mer på www.opens.org

Med onsker om en fredelig
og fin julefeiring i disse
utfordrende tider til

dere alle!

/

VI ØNSKER ALLE VÅRE KUNDER OG SAMARBEIDSPARTNERE EN RIKTIG 

GOD JUL 
OG ET

GODT NYTT ÅR
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Diger batteribank og hurtiglader for 
el-maskiner og -biler

Tre millioner 
hybrid-timer
Komatsu var tidlig ute med hybrid teknologi 
på gravemaskiner. Nå har Komatsu Europe 
levert 1000 hybrid gravemaskiner i Europa. 
De har til nå spart 11 millioner liter diesel, 
ifølge tall fra Komatsu selv. 

– Over 20 år utvikling, tre generasjoner 
maskiner og ni års salg. Den originale 21 tonns 
HB215 og den nyere 38 tonns HB365 er bevist 
kostnadseffektive alternativer til konvensjonelle 
hydrauliske gravemaskiner, sier Komatsu-impor-
tør Hesselberg Maskin AS i en pressemelding. 

En Komatsu hybridgraver har elektrisk sving 
på overvogna. Hybridsystemet tar vare på energi 
fra bremsing av svingen, og bruker den til å starte 
neste sving. 

Klar til å kjøre ut  
el-minigravere
Wacker Neuson har fått de første batteridrevne 
minigraverne ut til kunder. Denne kan lade mens  

den kjører på kabel fra 400V.

– Det har vært mye etterspørsel. 
Heldigvis har vi fått inn maskiner 
nå, sier key account og storkunde-
ansvarlig Stein Åbråten. 

Wacker Neuson AS fikk i høst inn 
de første av Wacker Neusons nye 
batteridrevne minigraver EZ17e. 
Den ble først vist på Bauma i 2019 i 
en tidlig versjon. Denne nye versjo-
nen har blant annet fått et batte-
risystem som gjør det mulig å kjøre 
maskinen på 400V nettstrøm, samti-
dig som batteriet lades. 

– Godt egnet til innvendig arbeid. 
Riving og pigging, for eksempel. At 
den kan kjøre på nettstrøm er et 
klart fortrinn på denne. Konkur-
rentene må stoppe for å lade batteri, 
sier han. 

Wacker Neuson var tidlig ute 
med elektrisk småutstyr. Den første 
mingraveren var 800 kilosmaskinen 
803, som kjører på et ekstern elek-
trisk hydraulikkaggregat. Denne 
EZ17e er den første batterielek-
triske minigraveren. Den går inn i 
Wacker Neusons etterhvert ganske 
omfangsrike sortiment av batteri-
drevet utstyr. 

– Vi har solgt mye to tonns elek-
triske hjullastere, smådumpere på 
belter og hjul, vibroplater og stam-
pere, fortsetter Åbråten. 

En elektrisk maskin som dette har 
et vesentlig lavere vedlikeholdsbehov 
enn en tilsvarende dieseldrevet. Den 
er enkel i bruk. Ingen tenning som 
skal av og på, og ingen motor som 
skal startes og stoppes. Når maski-
nen er på, så er det bare å vippe 
ned sikkerhetshåndtaket og kjøre. 
Tomgangskjøring finnes ikke. Ingen 
eksos eller motorstøy, bare lyden av 
hydraulikken når det beveger seg. Ja, 
og støyen av selve arbeidet da. 

Batteriet er på 23,4 kWh. Det skal 
holde i fem timer på full power, og 
åtte timer i eco-mode. Dette er målt i 
et slags snitt av "vanlig" arbeid. Reell 
brukstid kommer naturligvis an på 
bruken og hvor mye den kjøres. Med 
konstant pigging en hel dag vil det 
nok være lurt å kjøre på kabel, for 
å si det sånn. 

Batteriet lades fra tomt til fullt på 
7,5 timer med 230V fra en vanlig 
stikkontakt og 10A kurs. På 400V 
går det på fire timer. 

Anleggsbransjen får 
nye miljøkriterier
Offentlige innkjøpere ønsker eksempler på 
miljøkrav som de kan bruke i sine anskaffelser. 
DFØ har derfor i samarbeid med eksperter på 
miljø, byggherrer, bransjen, innkjøpere og produ-
senter lagd et kriteriesett for anlegg. 

Offentlige byggherrer får nå et felles utgangspunkt 
de kan bruke i kunngjøringene, og leverandørene et 
mer omforent krav fra byggherrene.

Kriteriesettet bidrar til effektivisering av anleggs-
anskaffelser ved å gjøre det enklere for innkjøpere å 
ivareta miljø i anskaffelsene, og ved at det blir mer 
forutsigbart for entreprenørene hvilke miljøkrav de 
skal levere på.

– Miljøkriterier for anlegg er et svært viktig 
miljø- og klimatiltak. Det offentlige står bak store 
anleggsprosjekter og kan derfor gjøre mye for å få 
ned utslippene. En klarere og mer ensartet praksis 
vil bety mye for både oppdragsgivere og leverandø-
rer, slik at de tør satse på framtidsrettede null- og 
lavutslippsløsninger, sier klima- og miljøminister 
Sveinung Rotevatn (V).

JCB lanserte i høst en serie nyheter som 
skal gjøre det lettere å drive utslippsfrie 
byggeplasser. Små byggeplasser, vel å 
merke. 

Minigraveren 19C-IE har fått oppvar-
met hytte. En elektrisk minidumper og 
en mindre "el-trillebår". En elektrisk har 
de også fått til. 525-60E heter den, og er 

laget i samarbeid med Jungheinrich. Flere 
eksemplarer av den er satt i bestilling hos 
importør Rosendal Maskin AS.  

Et par interessante nyheter på lade- og 
strømforsyningsfronten har de også, med 
henholdsvis en hurtiglader og en voksen 
Power Pack batteribank som kan fungere som 
strømforsyning og ta unna topper i forbruk.

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser 
krever el-forsyning med høy effekt. En 
ny batteribank i container skal sørge 
for tilstrekkelig kW til hurtiglading av 
det meste.

EST Floattech bygger batterier og 
kraftige hurtigladere til store elektriske 
kjøretøyer. EST Boost Charger består av 
en stor batteribank og et avansert kraft-
system som sørger for at alle elektriske 
batterikjøretøy kan hurtiglades. Det hele 
er bygget inn i en 20 fots kontainer. 

Pilotenheten skal testes på en bygge-
plass i Oslo gjennom vinteren. Prosjek-
tet er støttet av Oslo Kommune Klima og  

 
 
 
 
 
 
 
Energifond. Innen 2025 vil Oslo kommune 
at alle anleggsmaskinene på kommunens 
bygge- og anleggsplasser være utslippsfrie. 

Hurtigladeren vil forsynes av en stan-
dard 400VAC, 63/125A tilkobling til 
strømnettet. 

Effekten konverteres til en 400V tavle 
og to CCS2 hurtiglader-koblinger.

Hjulgravere 
på batteri

KLAR: Stein 
Åbråten i 

Wacker Neuson. 
(Foto: Jørn 
Søderholm)

EL: Glem diesel. Denne kan 
kjøre på 400V nettstrøm 
eller batteri. 

BATTERI: Atlas materialhåndterer. 
Kan også gå som hjulgraver. 

LASTEMASKIN: Lasting eller knusermating med mye 
sving er gode hybrid-forhold. Dette er 40-tonneren 
HB365. 

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

JCBs elektriske "familie"

Tyske Atlas har bygget sin første 
hjulgående batterimaskin. En 21 
tonns materialhåndteringsmaskin 
med løftbar hytte. 

Bulder har agenturet på Atlas i 
Norge. Anleggssenteret Hadeland AS 
eier halvparten av aksjene i Bulder 
AS, og har ansvaret for salg av Atlas 
i Norge. 

Rekkevidden oppgis til ti meter. 
Hytta kan løfte førerens synshøyde 
opp til 5,2 meter. Rekkevidde og løfte-
hytte er identisk med dieseldrevne 
200 MH, som er utgangspunktet for 
den batteridrevne maskinen. Batteri-
pakke på 116 kWh skal gi en driftstid 
på tre-fire timer. 

Maskinen koster rundt 4,9 milli-
oner før utstyr. Atlas bygger også 
andre maskiner på hjul og belter, med 
el-drift fra batteri eller kabel. 
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Tenk styrke. Tenk miljø.
Tenk norske arbeidsplasser.
Tenk Basal-produkter.

Kompetansebedriften Basal har 14 eiere  
som produserer robuste VA-løsninger. 
De er størst i Norge på overvanns- 
løsninger, avløpskummer, vannkum-
mer og store, solide rørkonstruksjoner. 
Sammen er vi Norges største norskeide 
totalleverandør av VA-produkter.

Basals eiere leverer innovative og  
miljøvennlige Basal-løsninger rett til 
grøftekanten. Med totalt 18 fabrikker og 
28 utsalgssteder over hele Norge betyr 
det at du får kortreiste VA-løsninger som 
setter minimale klimaavtrykk. Rørene  
og kummene i betong kan dessuten 
omfylles og gjenfylles med gjenbrukte 
masser fra anleggsstedet. Dermed 
unngås transport av masser inn og ut 
fra anlegg.

Vi er der anleggene er

Tenk styrke. Tenk miljø.
Tenk norske arbeidsplasser.
Tenk Basal-produkter.

Basal AS
Lille Grensen 3, 0159 Oslo
basal.no

Beisfjord Sementvarefabrikk AS · Bodø Betong AS · Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS · Førde Sementvare AS   
Hedrum Cementstøperi AS · Heimdal Granitt & Betong AS · Holmen Betong AS · Jaro AS · Loe Rørprodukter AS · Loe Narmo Betong AS 
Loe Rørprodukter Nord AS · Loe Sylteosen Betong AS · Midt-Norsk Betong Mosjøen AS · Midt-Norsk Betong Verdal AS · Nobi AS 
Skjæveland Cementstøperi AS · Ølen Betong AS · Østfold Betongprodukter AS

Din lokale 

leverandør av 

VA-løsninger

NORDISKE VERDIER 
FOR NORDISKE  
FORHOLD

Les mer >> FORCIT.NO

Forcit Norway tilbyr sprengstoff 
og tennmidler og tilhørende 
lade-, transport- og lagrings-
tjenester – over og under jord.  
Vi har høy teknisk og praktisk 
kompetanse, og sammen med 
våre naboland innehar vi  
verdensledende kunnskap  
innen eksplosiver- og  
sprengningsteknologi.

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

Bærekraft og 
verdiskaping i 

samarbeid med 
partnere og  

kunder
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AKTUELT

Har tre 
fagbrev hver
Hos Moe Maskin og Transport AS på Smøla på  
Nordmøre har de fleste ansatte minst ett fagbrev. Ivan 
Nordby (24) og Magnus Evassønn Moe (24) har ikke 
nøyd seg med bare ett; de har hele tre fagbrev hver. 
Snakk om allsidige anleggsarbeidere!

Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Det har blitt stadig mer fokus på formell kompetanse i anleggsbran-
sjen de senere årene. Flere bedrifter oppfordrer alle sine ansatte 
ute i produksjonen til å ta fagbrev, dersom de ikke allerede har 
det. Hos Moe Maskin og Transport på Smøla har nesten alle de 
11 ansatte fagbrev, og Ivan Nordby og Magnus Evassønn Moe har 
altså tatt hele tre fagbrev hver. Begge har fagbrev i anleggsmask-
inførerfaget, vei- og anleggsfaget og fjell- og bergverksfaget. Flere 
av fagprøvene er dessuten bestått med meget godt.

VIKTIG FOR BEDRIFTEN
– Når Ivan og Magnus har tatt tre fagbrev hver så betyr jo det at 
de er utrolig allsidige og selvstendige. Det er jo nesten ikke en ting 
de ikke kan gjøre, sier daglig leder Oddbjørn Moe, som selv har 
to fagbrev; i anleggsmaskinførerfaget og transportfaget.

– Dette er viktig for oss. Det er ingen tvil om at det er en kjem-
pefordel med fagarbeidere i bedriften; jo flere, jo bedre. Flere 

fagbrev er også fordel med tanke på sentral godkjenning, selv om 
vi ikke vet helt hva som skjer med den ordningen nå. At ansatte 
bestemmer seg for å ta fagbrev, betyr dessuten at de får lære-
kontrakt, som dermed bidrar til at vi oppfyller lærlingekravet i 
offentlige kontrakter. Men først og fremst handler dette om faglig 
utvikling av firmaet, sier han. 

Moe Maskin og Transport, som i fjor omsatte for ca. 20 millioner 
kroner, tar på seg en rekke ulike jobber.

– Vi gjør alt av grunnarbeid, sprengning, VA, fiber- og strøm-
grøfter, transport, knusing, jordsortering med mer. I tillegg driver 
vi et bilverksted. Når man bor her langt ute i havet, så må man 
være litt potet og ta på seg alt som byr seg av jobber, sier han og ler.

KREVENDE
Magnus Evassønn Moe og Ivan Nordby er begge fra Smøla, og 
har fulgt hverandre karrieremessig. De gikk Smøla ungdomsskole 

SATSER PÅ FAGBREV: Det er svært uvanlig å ta tre fagbrev.  
At to personer i en bedrift med 11 ansatte har gjort det,  
er virkelig spesielt. Fra venstre: Are Haukaas (daglig leder 
OKAB Møre og Romsdal), Oddbjørn Moe (daglig leder Moe 
Maskin og Transport), Magnus Evassønn Moe (trippel  
fagarbeider Moe Maskin og Transport) og Ivan Nordby  
(trippel fagarbeider Moe Maskin og Transport).

Sted: Smøla
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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!

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

sammen, tok Vg1 på Kristiansund videregående skole sammen 
og Vg2 anleggsteknikk på Borgund videregående skole i Ålesund 
sammen. Mens Ivan har tatt alle tre fagbrevene hos Moe Maskin 
og Transport, jobba Magnus i Kristiansund et par år og tok det 
første fagbrevet der, før han flytta tilbake til Smøla og tok de to 
siste hos Moe Maskin og Transport. 

– Det første fagbrevet, i anleggsmaskinførerfaget, tok vi i 2016, 
tre dager imellom oss. De to siste fagbrevene tok vi sammen, først 
i vei- og anleggsfaget i 2019 og fjell og bergverksfaget i år, forteller 
Magnus og Ivan til Anleggsmaskinen. 

– Det er selvfølgelig litt krevende, men egentlig ikke så veldig 
vanskelig. Det første fagbrevet var nok det mest krevende, men 
også mest spennende, sier Ivan, mens Magnus nikker bekreftende.

VIDERE PÅ TEKNISK FAGSKOLE?
– Hvorfor har dere egentlig tatt tre fagbrev? 

– Vi har jo ordentlig interesse for dette her. Vi har lyst til å 
kunne jobbe så selvstendig som mulig, kunne gjøre alle typer 

jobber og utføre alle slags arbeidsoppgaver. Det er jo også en 
fordel hvis noen er syke, at vi da kan steppe inn å overta det de 
skulle gjort. Vi har forresten også tatt lappen på lastebil (CE) her 
i bedriften, smiler de.

– Er det noen arbeidsoppgaver dere ikke kan gjøre?
– Selv om vi har fagbrev i fjell- og bergverksfaget, kan vi ikke 

utøve sprengning på egen hånd. Da må vi først få sprengnings-
sertifikat, og det har vi faktisk planer om å ta begge to, sier Ivan. 
Han har i tillegg konkrete ambisjoner om å gå videre på teknisk 
fagskole, noe heller ikke Magnus er fremmed for. 

– Skal man fortsette å være i denne bransjen, så er fagbrevet 
først steget til å komme videre, sier daglig leder Oddbjørn Moe.

– Deretter er jo teknisk fagskole fornuftig, særlig hvis de har 
tenkt å drive et selskap. Jeg har jo ikke tenkt å holde på for alltid, 
og noen må ta over dette her, sier han og smiler lurt. 

– IKKE HØRT OM LIGNENDE PÅ 25 ÅR
Daglig leder for Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene 

(OKAB) i Møre og Romsdal, Are Haukaas, forteller at alle lærlinger 
i prinsippet har mulighet til å ta flere fagbrev.

– Ja, dette er et tilbud alle lærlinger har. Vi i OKAB var med 
å foreslå for Ivan og Magnus at flere fagbrev kunne være en god 
idé. Likevel er det jo ikke alle vi «pusher» dette på. Disse to har 
vist seg å være meget dyktige, og var åpenbart både modne og 
motiverte for ikke bare to, men tre fagbrev. Dermed har de nå fått 
dokumentasjon på at de utføre en rekke ulike arbeidsoppgaver 
i bedriften, sier Haukaas. Han legger likevel ikke skjul på at tre 
fagbrev hører med til sjeldenhetene.

– Jeg kjenner ikke til flere som har tre fagbrev, men jeg vet 
om noen som har tatt to eller er på vei til å få sitt andre fagbrev, 
sier han.

Olav Asklund, daglig leder for OKAB Trøndelag, som har vært i 
OKAB-systemet i hele 25 år, bekrefter at tre fagbrev ikke er vanlig.

– Nei, det er svært uvanlig. Jeg har jo hørt om enkelte som har 
tatt tre fagbrev, men jeg har aldri før vært borti to i samme bedrift 
som har gjort det, så dette er veldig spesielt, sier han. 

TRIPPELFAGLÆRTE: Med tre fagbrev på plass har Ivan Nordby (t.v.) og Magnus Evassønn Moe 
dokumentasjon på at de kan utføre de fleste arbeidsoppgaver i bedriften.

VIKTIG: – Det er ingen tvil om at det er en kjempefordel med  
fagarbeidere i bedriften; jo flere, jo bedre, sier daglig leder  
Oddbjørn Moe, som selv har to fagbrev.

«Vi har jo ordentlig interesse for dette her. Vi har lyst til å 
kunne jobbe så selvstendig som mulig, kunne gjøre alle typer 
jobber og utføre alle slags arbeidsoppgaver.»

Ivan Nordby og Magnus Evassønn Moe
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Tar spakene i Hercules 
Fundamentering i Norge

Håvard Johansen overtar som leder for 
Hercules Fundamentering i Norge fra 
årsskiftet. Han har jobbet som område-
sjef i Hercules Fundamentering i to år. 
Ved nyttår flytter nåværende leder Mats 
Olsson flytter tilbake til Sverige.

– Vi opererer i et knalltøft marked og 
hver og en må yte sitt aller beste fremover, 
sier Håvard Johansen i en pressemelding. 

Rental Group er et resultat av fem utlei-
eaktører som går sammen og danner et 
nytt utleiekonsern. Dette ble offentliggjort 
i slutten av november.

– Konsernet består av spesialistselska-
per med høy kompetanse og stort volum 
av tunge anleggsmaskiner, tårnkraner og 
spesialutstyr til tunnelarbeid. Rental Group 
har en samlet omsetning i Norge på over 
1 milliard kroner og har vekstambisjoner 
i hele Norden, sier selskapet i en presse-
melding. 

Rental Group etableres ved at fem selska-
per skifter navn og profil, og handler som 
et konsern: 

 ■ RG Machine - tidligere Hæhre & Isach-
sen Maskinutleie

 ■ RG Ekspert - tidligere Ekspert Maski-
nutleie

 ■ RG Crane - tidligere Craneway

 ■ RG Tunnel - tidligere Tunnel-Support
 ■ RG Service – tidligere Hæhre & Isach-

sen Verksted
Lars Hæhre går inn som administrerende 

direktør i Rental Group. Han melder om stor 
interesse fra flere store aktører i bransjen alle-
rede de første dagene i det nye konsernets liv. 

FLEKSIBLE LØSNINGER
– Nye kontraktsformer og økende kom- 
pleksitet i store anleggsprosjekter gjør 
at flere entreprenører etterspør fleksible 
løsninger for å optimalisere maskinka-
pasiteten i sine prosjekter. Det er også en 
tydelig trend at entreprenørene vil redusere 
kapitalbindingen i egen maskinpark, og 
i større grad velge prosjekter ut ifra risi-
koprofil og lønnsomhet, sier Lars Hæhre.

Rental Group stiller med over 2000 
anleggsmaskiner i utleieparken. Selskapet 

sier seg å ville tilby komplette løsninger til 
anleggsbransjen. 

– Selskapene har lang erfaring i bransjen. 
Med nærmere 100 egne servicemekani-
kere i tillegg til faste og mobile verksted-
haller er vi godt rigget for å holde et høyt 
servicenivå, sier Lars Hæhre. 

Han understreker i pressemeldingen at 
Rental Group er en uavhengig partner.

– Drift og vedlikehold av maskiner og 
utstyr i denne størrelsen er et eget fag som 
krever kapasitet og høy kompetanse. Og 
når vi ser den raske utviklingen innenfor 
teknologi og hvilke krav som vil stilles til 
bærekraftige løsninger i bransjen fremover, 
så vil både evnen til å følge utviklingen og 
finansiell løfteevne være avgjørende for å 
være konkurransedyktige også mot flere 
av de internasjonale anleggsaktørene, sier 
Hæhre. 

Fem blir én utleiekjempe
Dette er ledelsen i Norges nye utleiekonsern, Rental Group. De har over 2000 
maskiner til utleie. Hæhre & Isachsen og Ekspert Maskinutleie står sentralt. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

F.v. daglig leder Espen Jensen i RG Crane, daglig leder Frank Ole Sørensen i RG Machine, daglig leder Kjell Sæter i RG Ekspert, administrerende direk-
tør Lars Hæhre i Rental Group, daglig leder Vegard Gjellum i RG Service og daglig leder Kato Stien i RG Tunnel. (Foto: Rental Group)

Kjøper seg større
Grunn-Sør AS har overtatt virksom-
heten i Transport & Anlegg AS. 

MANDAL: Dette innbærer at samtlige 
ansatte, maskiner, utstyr og kunder hos 
Transport & Anlegg AS fra 1. november 
er overført til Grunn-Sør AS. 

Tor Inge Bjørnstad og Arnt Gustav 
Olsen skal arbeide som anleggsledere i 
Grunn-Sør, som dermed vokser seg ster-
kere. 

– Med ca 20 dyktige medarbeidere 
innen grunn- og anleggsgartner arbeid 
blir vi en solid og betydelig aktør. Vi har en 

betydelig ordrereserve, sier daglig leder Ingvald Tjemsland i Grunn-Sør AS. 
Selskapet skal arbeide ut fra Transport & Anlegg AS sine tidligere 

lokaler på Jåbekk i Mandal, opplyses det i en pressemelding fra selskapet.

Styrker fundamentering
Nå bygger Veidekke en større og sterkere fundamente-
ringsvirksomhet, med ambisjon om å bli en solid markeds-

leder og totalleverandør i bransjen. 

Veidekke kjøper resterende 51 prosent 
i Hallingdal Bergboring fra Fjellberg 
Eiendom AS. Selskapet vil deretter 
fusjonere det sammen med Kynnings-
rud Fundamentering for å etablere et 
felles selskap. Det nye selskapet eies 87,5 
prosent av Veidekke Entreprenør og 12,5 
prosent av familieselskapet Fjellberg 
Eiendom AS i et strategisk partnerskap.

Veidekke eier fra før 100 prosent 
av Kynningsrud Fundamentering og 
49 prosent av Hallingdal Bergboring. 
Oppkjøpet av de resterende 51 prosent 

av Hallingdal Bergboring muliggjør 
fusjonen. Navnet på det nye selskapet 
er ikke bestemt, men vil bli offentlig-
gjort etter at oppkjøpet og fusjonen er 
gjennomført.

SAMMEN: Hallingdal Bergboring er i 
gang med å bore skråpæler som skal ta 

jordskjelvlaster på det nye Munch-museet. 
Her gjennomgår Kjell Ove Herstad og Mads 

Rudsberggaard i Hallingdal Bergboring 
arbeidet med Lars Marius Holestøl i 

Veidekke (i midten). (Foto: Veidekke)

TUNNEL: LNS skal bygge tunnel for Acciona 
nord for Trondheim. 

LNS blir UE for Acciona 
på E6-prosjekt
LNS ser lyst på 2021. Fikk UE-tunnelkontrakt med 
Acciona på E6 Ranheim-Værnes. Skal bygge én og 
en halv tunnel. 

– Vi er meget godt fornøyde med at denne kontrakten 
nå er signert. Dette er et prosjekt som passer LNS veldig 
godt. Vi ser fram til å ta fatt på arbeidet etter nyttår. 
Med denne kontrakten er vi sikret en solid ordrereserve 
for det kommende året. 

Det sier administrerende direktør Jonas Tetlie i LNS 
AS i en pressemelding fra det spanske entreprenørsel-
skapet Acciona. Her blir det opplyst at selskapet har 
valgt LNS AS som underentreprenør for tunneler på 
E6 Ranheim Værnes. 

LNS AS blir dermed Accionas første store underen-
treprenør på prosjektet E6 Ranheim-Værnes, som er 
et av de største veiprosjektene i Trøndelagsregionen 
de siste årene.

VOKSER: Ingvald Tjemsland i 
Grunn-Sør AS. (Foto: Eget) 
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“Alle oppdrag er like viktige om de er store eller små,
                               - og husk at det umulige tar bare litt lengre tid.”

www.petteraolsen.no

PETTER A OLSEN AIS
BORING & SPRENGNING

1684 Vesterøy   Tlf. 69 37 60 57    Mob. 90 05 54 52
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Brønnborerbransjen har vært gjennom en enorm utvikling siden 
en pur ung og sikkert litt smånervøs Helge Sæterstøl var med 
å bore sitt første hull i bakken i januar 1971. Et halvt århundre 
senere regnes Sæterstøl som en av de store brønnborerpionerene 
i Norge, og han nyter stor respekt i miljøet. Han har også vært 
svært delaktig i det mangeårige arbeidet som kulminerte i det nye 
fagbrevet Brønnborer fastland høsten 2019. Vi reiste til Høyland 
i Lindås, en times kjøring nord for Bergen, for å møte brønn- 
borernestoren på hjemmebane.

BORET ETTER VANN
Vestnorsk Brunnboring ble grunnlagt i Åsane av fire fremsynte 
karer høsten 1950. Forretningsideen var enkel; å bore etter vann 
for gårdsbruk, husholdninger, industri og kommuner. Det hele 
begynte med en enkel støtboremaskin, som etter nåtidens standard 
ikke akkurat var av det effektive slaget.

– Hvis man var heldig, kunne man bore mellom én og tre meter 
i løpet av en lang dag, og da snakker vi 12-timersdager. Det hendte 
at man ikke kom lenger enn en halv meter ned, dersom fjellet var 
hardt, forteller en lett humrende Helge Sæterstøl.

– I løpet av et helt år ble det boret rundt 400-500 meter med 
dette utstyret. På det meste hadde firmaet fem slike borerigger, 
og det var den eneste typen borerigg i bedriften fram til 1968. 
Disse maskinene kunne man ikke bore på skrå med; det gikk 
loddrett nedover.

FASCINERT AV BRANSJEN
Selv kom Sæterstøl inn i bedriften i januar 1971. Han hadde da 
jobbet fire år med anleggsarbeid hos et par entreprenører i Åsane, 
hvor han drev med forskaling, støping, jernbinding etc.

– Jeg begynte i Vestnorsk Brunnboring da jeg akkurat hadde 
fylt 21 år. Jeg hadde ingen utdanning i bransjen, men det var det 
jo ingen som hadde den gangen. Vi måtte lære fra bunnen av fra 
dem som hadde vært mange år i faget, forteller han.

– Det var naturlig for meg å begynne i anleggsbransjen siden 
jeg er oppvokst på gård, og var vant til maskiner og fysisk arbeid. 
Jeg kjente en av dem som grunnla firmaet, og jeg hadde en bror 

som hadde jobba her på slutten av 50-tallet. Når jeg fikk tilbud 
om jobb her, så var jeg ikke i tvil. Det hørtes veldig spennende ut 
og jeg var fascinert av brønnborerbransjen. Det var også en fordel 
å kunne reise rundt og jobbe, i stedet for å bli gående rundt på 
samme byggeplass måned etter måned, slik jeg var vant til. Jeg var 
jo ung og hadde lyst til å se flere steder, forklarer han. 

ENORM UTVIKLING
Sæterstøl kom inn i bransjen omtrent da den teknologiske utvik-
lingen skjøt fart.

– Den første revolusjonen innen brønnboring kom med innfø-
ringen av luftdrevne boremaskiner i 1968. Til å begynne med var 
det små kompressorer med luftmengde på rundt åtte kubikk, og 
relativt dårlig arbeidstrykk på 7,5 bar. Det var jo nesten som en 
peispuster! Likevel kunne man nå bore opptil flere titalls meter 
på en god dag, forteller Sæterstøl. 

– På 70-tallet begynte vi med gjennomboringer for rør og kabler, 
altså horisontal boring. I stedet for å grave og skyte grøfter, gjen-
nomførte vi i 1975 100 meter horisontalboring, hvor vi traff rimelig 
godt. Vi sikta med øyemål og fikk raskt erfaring med hvor mye 
boret ville droppe underveis. Etter hvert ble utstyret bedre, med 
styring. I 1979 fikk vi den første høytrykkskompressoren, med 21 
bar. Da ble det en helt annen fart på boringen, og vi kunne bore 
litt større dimensjoner. Med høytrykkskompressor kunne vi bore 
40-50 meter om dagen, og enda mer hvis det var fint fjell. I dag 
kan vi bore rundt 200 meter på én dag. Nå har det blitt sånn at jo 
fortere det går, jo mer dødtid blir det. For oppdragene tar stadig 
kortere tid, og da må utstyret flyttes oftere, noe som innebærer 
opp- og nedrigging, transport osv. Det mest effektive er jo å bore 
en haug med energibrønner på ett og samme område. På Scandic 
på Flesland hadde vi et slikt oppdrag, med 50 brønner. 

FUNDAMENTERING OG SPUNTING
Sæterstøl overtok som daglig leder i 1986, og fant snart ut at det 

Vestnorsk Brunnboring AS fyller 70 år. 
Primus motor Helge Sæterstøl  
har vært ansatt i bedriften i 50 år. 
Runar F. Daler – rfd@mef.no

Dobbel feiring  
hos Norges eldste 
brønnborerbedrift

JUBILANT: En av brønnborerbransjens  
«grand old men», Helge Sæterstøl, har vært  
ansatt i Vestnorsk Brunnboring AS i 50 år. 
Bedriften har akkurat fylt 70 år, og er med det 
Norges eldste eksisterende brønnborerfirma.

«Du kan ha så mye avansert 
utstyr du vil, men uten dyktige 
medarbeidere som brenner for 
jobben, så blir det ingenting 
ut av det.»
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Smart jobb på  
nettbrett og smarttelefon  
med skybasert system
ScanX.NET ScanLoader:  
Effektiv vektregistrering ute på plassen

ScanX.NET Delivery Inspection:  
Enkel, rask mottakskontroll og registrering
ScanLoader og Delivery Inspection er smarte, skybaserte systemer,  
der en operatør på en effektiv måte kan registrere veiinger og gjennom-
føre mottakskontroll på nettbrett og smarttelefon ute på plassen.

SPARER TID

STØRRE SIKKERHET

BEDRE OVERSIKT

Scanvaegt Systems AS   
Vestvollveien 32G  •  2019 Skedsmokorset  •  Norge  •  post@scanvaegt.no   

  Tlf. +47 96 64 67 00 • scanvaegt.no

ville være fornuftig å få flere bein å stå på. Utover på 90-tallet 
begynte de derfor med både spunting og fundamentering. 

– Mange bygninger i bergensområdet står på dårlig grunn, så 
vi jobber både med oppføring av nybygg og skadebegrensning på 
eksisterende bygg. Tidlig på 2000-tallet fikk vi bygd en minirigg, 
som vi kan kjøre inn i gamle bygg for refundamentering. Vi har 
nå to rigger som kan komme gjennom 90 cm brede dører og bore 
inne under vanlig takhøyde. Det har blitt veldig mye slik funda-
mentering, og begge riggene går hele året, forteller han.

– Rørspunt driver vi også mye med. På Østlandet er det mest 
platespunt, men her i området er det andre grunnforhold, med 

mer stein i massene, så her bruker vi hovedsakelig rørspunt. I dag 
er nok horisontalboring, fundamentering og spuntvegger det vi 
driver mest med. Energibrønner er det foreløpig litt mindre av, 
men det er i vekst. Det er faktisk også en god del tradisjonell vann-
brønnboring fremdeles. Vi har en borerigg som går fast på det stort 
sett hele tiden. Det er også mye spesialoppdrag i dag, som f.eks. 
boring for å kontrollere grunnforhold eller ta vannstandsmålinger, 
og boring for miljøbrønner i gamle søppelfyllinger. 

GEOENERGI
Jubilanten ser lyst på fremtiden for brønnborerbransjen.

– Det har blitt lettere å få inn yngre folk til bransjen de siste 
årene. Tidligere ville ikke ungdommen jobbe med dette, men nå 
har vi mange her fra begynnelsen av 20-årene og oppover. Noe 
av grunnen tror jeg er at de ser det er en fremtid i dette. Faget 
har kanskje også blitt litt mer kjent, fordi informasjon er så lett 
tilgjengelig nå, takket være Internett. Det har forresten vært veldig 
praktisk at vi heter Vestnorsk Brunnboring med en «u» etter at 
dataalderen satte inn. De som grunnla bedriften var veldig opptatt 
av nynorsk, men lite ante de at det skulle være en fordel 70 år 
senere, ler Sæterstøl. 

– Det er mye snakk om vindkraft for tiden. Tenk om de hadde 
brukt ressursene på geoenergi i stedet! Ved å benytte geoenergi til 
oppvarming kunne vi redusert strømforbruket vårt enormt og spart 
samfunnet for store kostnader. Vi bygde selv nytt hus i 2006, hvor 
vi installerte geovarme. På de 300 kvadratmeterne bruker vi totalt 
15-16000 kwh i året. Hadde vi varmet opp med elektrisitet ville vi 
brukt dobbelt så mye strøm. Vi burde brukt oljeteknologien til å 

FORTSETTER: Selv om sønnen Yngve Sæterstøl overtok som daglig leder for noen år siden, er Helge fremdeles svært aktiv i bedriften. – Så lenge jeg 
kan bidra, og de andre ikke jager meg ut, så har jeg lyst til å være med litt til. Jeg synes det er veldig kjekt å se at bedriften utvikler seg videre, og at 
vi får nye, dyktige medarbeidere som trives, sier jubilanten.

LINSTØTMASKIN: ´Dette er fra ca. 1955, på Kvamskogen. Boreriggoperatør 
Jens Birkeland håndterer en støtboremaskin, som bedriften hadde fem 
av på det meste. Hvis man var heldig, kunne man bore mellom én og tre 
meter i løpet av en 12-timersdag, ifølge Helge Sæterstøl.

UNG HELGE: Sommeren 1980 var en 30-år gammel Helge Sæterstøl med 
å bore 40 stk. Ø165mm kabelhull i fjell, for hengebro mellom Flatøy og 
Knarvik. – Det var ikke helt de samme HMS-reglene den gangen. Men vi 
har alltid brukt hjelm og hørselvern, forteller han.

Rekkverk kan redde liv.

Vi kan rekkverk. Det har vi 
holdt på med i snart 50 år. 

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

agjerde.no

bore enda dypere brønner. Det er jo uendelige mengder energi 
der nede. Hvem er det som ikke kan tenke seg en varmekilde 
som er evigvarende? Det er både enkelt og sikkert. Jeg tror det 
vil være viktig for bransjen vår fremover. 

FAGBREV BRØNNBORER FASTLAND
– Nå som vi endelig har fått fagutdanning, så tror jeg nok det vil 
bli enda lettere å rekruttere folk til bransjen, fortsetter Sæterstøl.

– Tanken om et eget brønnborer-fagbrev har vi hatt i mange år, 
og vi begynte vel å jobbe med det for alvor i 2016. Det har vært 
en del motstand underveis, men jeg tror enkelte av motstanderne 
ikke har satt seg godt nok inn i faget. Dette er et avansert og 
variert fag, hvor vi bruker stort, tungt utstyr til mange millioner 
kroner. Vi driver med alt fra brønn, energi, pumpemontering 
og gjennomboring til stålkjernepæler, grunnundersøkelser og 
rørspunt, for å nevne noe, sier han. 

– Det har vært noen tunge tak, men det endte godt. I november 
i fjor var de første kandidatene oppe til teoretisk prøve, og til nå 

«De som grunnla bedriften var veldig opptatt av nynorsk.  
Lite ante de at det skulle være en fordel 70 år senere.»
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 tlf 330 50160    post@limaco.no    www.limaco.no

made in 
England OXFORD

AVALON
gjerder har 
snublefrie, 
innfellbare 
føtter og
lagres FLATT

EnduraMat kjøreplater
tåler kjøretøyer

på 80 tonn

FLEXIBLE 
KOBLINGER

INNOVATIV 
NY DESIGN

Gjerder og sikring produsert i 
100% resirkulerbart materiale
EKSTRA OPPMERKSOMHET, SIKKERHET gir et 
godt SYNLIG og MARKERT arbeidsområde.
Plassbesparende, lagres FLATT på pall.

OXFORD ENDURAFENCE 2 meter høye gjerder 

OXFORD SAFEGATE HURTIGSPERRING 

dhar vel rundt 120 stykker på landsbasis tatt teorien. Koronaen har 
bremset det opp litt, men mellom 15 og 20 personer har nå fått 
fagbrevet og 100 flere venter på å avlegge den praktiske eksamen. 
Her i firmaet var det syv som tok teorien i juni i år, og denne uka 
er det flere som skal ta den. 

BONUS TIL ALLE ANSATTE
Vestnorsk Brunnboring vet å sette pris på sine ansatte. Nesten 
hvert eneste år vanker det en julebonus på alle sammen.

– Vi har, og har hatt, fantastisk mange flinke medarbeidere 
i bedriften. Du kan ha så mye avansert utstyr du vil, men uten 
dyktige medarbeidere som brenner for jobben, så blir det ingen-
ting ut av det. Vi har etablert en ordning der de ansatte deler 20 
prosent av overskuddet i bedriften hvert år. Resultatet er jo ikke 
like bra hvert eneste år, men bortsett fra et par hundre tusen i 
minus i 2009, i etterkant av finanskrisen, har vi stort sett gått i 
pluss. Det meste vi har betalt ut i bonus er 80 000 kroner til hver 
ansatt. Det var tidlig på 2000-tallet, mens vi var 10-12 personer 
i bedriften, forteller Sæterstøl, som har sett firmaet vokse sakte, 

men sikkert gjennom 50 år. 
– Da jeg begynte i 1971 var vi tre stykker ansatt her, så det har 

vært en jevn vekst fram mot de 25 vi har her i dag. Vi holder til mest 
på Vestlandet, men vi har hatt jobber fra Sirdal i sør til Harstad i 
nord. Jeg må nesten nevne alle de hyggelige bransjekollegaene vi 
har. Dette er jo en forholdsvis liten bransje, med kun en håndfull 
større selskaper. Vi har meget godt samarbeid med flere av de 
større, etablerte bedriftene i bransjen, som Hallingdal Bergboring, 
Brødrene Myhre, Båsum Boring og Sør-norsk Boring. Selv om 
vi er konkurrenter, har det hendt flere ganger at vi har hjulpet 
hverandre med utstyr hvis det har vært behov. Det er kanskje en 
litt spesiell bransje sånn sett. 

UTSATT FEIRING
Når en toneangivende bedrift fyller 70 år, er det på sin plass med 
en markering. Koronasituasjonen har imidlertid satt en foreløpig 
stopper for det. 

– Vi skulle hatt en markering her i forbindelse med 70-årsjubi-
leet. Fra dag én av koronapandemien har vi forholdt oss til gjel-

dende regler og restriksjoner. Vi har – bank i bordet – klart 
oss fint hittil. Skulle vi få smitte i bedriften, så kan det få store 
konsekvenser. Vi velger derfor å droppe alle festligheter nå. Vi 
hadde ikke rukket å planlegge så mye før koronaen kom, så det 
går fint å utsette det. Det er viktigere at bedriften går bra enn 
at vi tar en fest, sier Sæterstøl, som i dag er styreformann og 
hovedaksjonær i selskapet. Sønnen Yngve Sæterstøl overtok 
som daglig leder i 2016. Hvor lenge han selv skal være aktiv i 
firmaet, har han ikke bestemt seg for ennå.

– Det er jo dumt å slutte, så lenge det er gøy. Jeg kan ikke 
bare sitte i en stol eller gå på kafé hver dag. Eller, nå for tiden 
kan man jo ikke gå på kafé engang, sier han og ler.

– Så lenge jeg kan bidra, og de andre ikke jager meg ut, så 
har jeg lyst til å være med litt til. Jeg synes det er veldig kjekt 
å se at bedriften utvikler seg videre, og at vi får nye, dyktige 
medarbeidere som trives. Det har vært en del oppkjøp i bran-
sjen de senere årene, men jeg har ikke hatt ønske om å selge. 
Jeg håper og tror det er mulig å drive videre som egen aktør i 
lang tid framover, avslutter han. 

MODERNE UTSTYR: Her har bedriften akkurat fått overlevert en ny MC 
15 Comacchio-rigg (den blå) i mars 2019. Den grå ble levert i 2016.

RØRBORING: Boreriggoperatør  
John Inge Fylkesnes borer under gamle E16 

på Nesttun i Bergen i 2015.

COMACHIO: Vestnorsk Brunnboring har kjøpt nesten alle sine rigger fra 
italienske Comacchio. To ganger har de tatt med alle ansatte på tur til 
fabrikken i Italia. På bildet, som er fra turen i 2014, er det også repre-
sentanter fra IRM, Åsane Mek og selvfølgelig Comacchio. – Vi har kjøpt ni 
rigger derfra, den første i 2004. Det er fantastisk fagarbeid, meget god 
kvalitet og topp service, sier Helge Sæterstøl om boreriggprodusenten.

FLØYBANEN: Her er det rørboring  
for kabler ved et av Bergens mest kjente 

landemerker i år 2000.
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Dette er Cat 315. Kort i hekken og med et bruksområde så 

bredt som bare en 17-tonns korthekker kan. 

315 erstatter en forgjenger med samme 
form og navn, bare med en F i navnet. 
Korthekk i vektklassen 17 tonn er en allsi-
dig maskin som kan brukes til så mangt. 
Maskinen ble først lansert på Conexpo i 
Las Vegas. I november kom den til Norge. 

Den nye maskinen har fått en ny driv-
linje, ny hytte og nye elektroniske funksjo-
ner og hjelpemidler. Den skal ifølge produ-
senten bruke 15 prosent mindre diesel, men 
likevel levere ti prosent mer motorkraft. 
Maskinen har fått større glassflater. Dessu-
ten er høyre side gjort lavere for å gi føreren 
bedre sikt. Alle servicepunkter nås bekvemt 
fra bakkenivå. 

Tofalls maskinstyring er inkludert, og det 
er som seg hør og bør en Cat av i dag såre 
enkelt å oppgradere til 3D. Vekt? Jajamen, 
det er med. Her skal ingen skylde på mask-
inføreren i en sånn hvis en bil går med 
overlast. Eller underlast.  

I-Fence gjør det enkelt å sette begrensin-

ger på høyde, dybde og sving. Eller skuf-
festopp, om du er redd for å kjøre skuffa 
i hytta. Skjermen fungerer nå mer som et 
nettbrett hvor man kan sveipe og enkelt 
velge funksjoner og få oversikt. 

Sånn kunne vi fortsatt på flere sider. Men 
er det ikke bedre om du kommer deg ut og 
får prøvekjørt en sånn...?

UTSTYRUTSTYR

Ny serie knusere og matere
Maskin Mekano har klare planer om å 
styrke seg som leverandør av knusere og 
matere. Lanserer ny konknuser og ny serie 
matere, i et modulært system som også er 
enkelt i transport. 

– Det modulære konseptet kombinerer det 
beste fra stasjonære anlegg med fleksibiliteten 
til et mobilt anlegg, sier Daniel Smedenman 
i Maskin Mekano. 

I produksjonen ligner disse maskinenhetene 
med sine høye støtteben på stasjonære anlegg. 

Systemet består fra før av en VSI-knuser, 
matestasjoner og sikteeneheter. Nå blir det 
utvidet med en en konknuser, en båndmater 
og en vibrasjonsmater. Maskinene er elektrisk 
drevne, lastes og losses uten løfteassistanse og 
har en transportbredde på under tre meter. 

Lastes ved at hengeren rygges inn mellom 

beina, maskinen senkes nedpå og beina 
trekkes inn. Motsatt i lossing, uten løftehjelp. 

Flere detaljer om maskinene finner du 
på AM.no.

Løfter inn Unic 
minikraner
Ankerløkken utvider, og tar inn 
Unic minikraner. Den minste kan 
beltes inn en vanlig dør. Kranene 
kommer fra Furukawa, en produ-
sent Ankerløkken kjenner godt 
fra før. 

Selskapet er fra 1. desember 
2020 importør og forhandler av 
Unic minikraner, som Anker-
kløkken omtaler som verdens 
mest kompakte kraner. De minste 
modellene er så små at de får plass 
gjennom en standard døråpning. 

Det kompakte designet går imid-
lertid ikke på bekostning av løfte-
kapasiteten, sies det. 

– Den minste kranen kan løfte 
opptil ett tonn. Den største model-
len løfter opptil ti tonn. Unic 
kranene kan leveres både med 
forbrenningsmotorer og elektrisk 
drift, opplyser Ankerløkken. 

Maksimal løftehøyde varierer 
også for de ulike modellene. Den 
minste løfter opp til 5,6 meter, 
mens den største strekker seg over 
30 meter. 

Etterlengtet korthekker
POP-KORT: Korthekk i 
vektklassen 17 tonn er 
en allsidig maskin som 
kan brukes til så mangt.

TØTSJ: God sikt, ikke minst mot 
høyre. Og et touchdisplay som minner 
mest om et nettbrett. 

KRAN: Unic 
minikraner kalles 

også "Spider 
Cranes". Ser du 

hvorfor? 

Nyhetsrush fra Bobcat
Bobcat slo på stortromma i høst, med begge henda. Lanserte 

totalt 48 nye produkter, på én gang. 
– Til tross for pandemien har vi greid å gjøre klar en stor 

produktfornyelse. Det er vi stolte over. Det sa Gustavo Otero, 
som er sjef for Bobcat i Europa, Midtøsten og Afrika. 

Nyhetene var fordelt på 12 kategorier, med altså totalt 48 
nye produkter. 

En av disse nyhetene er fire nye kompaktlastere, altså 
maskintypen vi først og fremst forbinder Bobcat med. Disse 
har vært gjennom den største designendringen i maskinenes 
60 år lange historie. Lengre akselavstand, større løftehøyde 
og bedre innvendig komfort. 

 ■ Tre nye R2 minigravere: E50Z, E55Z og E60
 ■ Ny R-serie kompaktlastere. S66, S76, T66 og T76 kommer 

først. 

To rammestyrte 
minilastere på 1,7 
og 1,9 tonn. L23 
og L28. Helt ny 
produkttype. 

Kompakte hjul-
lastere på 4,5 og 
4,8 tonn. L65 og 
L85. 100 l/min hydraulikk. Helt ny produkttype. 

Ny serie komprimeringsmaskiner. Samarbeid med Amman, 
men med Bobcat merke. 37 modeller, 29 – 3 000 kg. 

Ny mobilapp, Bobcat Maxcontrol. Fjernstyring, geofencing 
og delvis automatisert kjøring. 

Bobcats folk ga også noen lokkende hint om at en T76 elek-
trisk kompaktlaster "kommer snart". Hva nå det måtte bety...

(bobcat_hjullaster) NYTT: Bobcat går 
nå inn i flere nye produktområder. 
Deriblant små hjullastere

Enklere med tettlenket  
kjetting til store traktorer

Lilleseth Kjetting gjør det enklere å få på 
tettlenket kjetting på store traktorer. Ny 9 
mm "Easy On" firkantkjetting med Ubrodd. 

– Etter hvert som traktorene blir større og går 
mer i anleggs- og skogskjøring trengs kraftigere 
kjetting, med lettkjetting egenskaper. Derfor har 
vi utviklet Easy On i 9 mm til større traktorer 
for de tyngste skogs- og anleggsarbeidene, sier 
daglig leder Knut Lilleseth i en pressemelding 
fra Lilleseth Kjetting AS. 

I fjor høst viste de sin første Easy On Ubrodd til de største traktorene. Da som en åpen 
anleggskjetting, som nå får selskap av en mer tettlenket kjetting for bedre komfort. 

KJETTING: Easy On 9 mm, til større trak-
torer. Anleggsversjonen t.v. og den nye, 
tettere versjonen t.h. Knut Lilleseth t.v. 
og salgssjef Stian Østerhaug er fornøyd. 

KNUSER: CH440-PS.

MATER: 
VML15. 
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Vi har over 250 års erfaring og er blitt kåret til verdens mest bærekraftige finansselskap 

for arbeidet vårt med å skape en fremtid å glede seg til. Dette har vi oppnådd ved å 

investere pensjonspengene i bærekraftige selskaper.

 

Vi ønsker å gjøre pensjon enkelt – både for deg som arbeidsgiver og ikke minst for dine 

ansatte. Med en bedre pensjonsavtale fremforhandlet av MEF, søker vi nå jobb hos deg.

 

Ta kontakt på storebrand.no/bedrift, eller ring 22 31 52 77  

for mer informasjon.

 

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

Førervern i anleggsmaskiner, av typen 
ROPS (Roll-Over Protective Structures), 
TOPS (Tip-Over Protective Structures) 
og FOPS (Falling-Object Protective Stru-
ctures), er vel og bra. Men hva hvis en slik 
sikkerhetsstruktur må repareres? 

ISO-STANDARD
For at maskineiere og arbeidsgivere skal 
være sitt ansvar bevisst, har Maskingros-
sisternes Forening (MGF) utarbeidet et 
informasjonsskriv om reparasjon av sikker-
hetsstrukturer på anleggsmaskiner.

Her skriver MGF blant annet at det er 
ISO-standarden 12117-2 som beskriver 
hva som kreves i design og produksjon, 
herunder designendringer, modifikasjo-
ner og reparasjoner, av ROPS. Standarden 
er soleklar på at en struktur som er blitt 
endret eller reparert uten særskilt autorisa-
sjon fra fabrikant ikke er i overenstemmelse 
med kravene til godkjent ROPS. 

ARBEIDSGIVERS ANSVAR
Ifølge MGF er også Arbeidstilsynet klar på 
at det er arbeidsgivers ansvar at maskinen 
etter reparasjon tilfredsstiller kravene til 
førervern som gjaldt på det tidspunktet 
maskinen ble produsert og satt i omset-
ning. Ansvaret for sikkerheten overføres 
altså fra fabrikant til arbeidsgiver dersom 
man reparerer en sikkerhetsstruktur uten 
fabrikantens autorisasjon. 

– MGF er av den oppfatning av at en 
anleggsmaskin hvor maskineier har fått 
gjennomført en reparasjon av ROPS uten 
fabrikantens skriftlige autorisasjon, ikke 
lenger har en sikkerhetsstruktur som kan 
klassifiseres som ROPS. Det vil da være 
maskineier og/eller arbeidsgiver som bærer 
enhver risiko i forhold til ulykker og andre-
håndsverdi knyttet til den aktuelle maski-
nen, skriver MGF. 

Risikofylt 
reparasjon av 
ROPS-hytter
Hvordan sikrer man at anleggsmaskinen etter en reparasjon  
fremdeles tilfredsstiller kravene til sikkerhet?

Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Skadet ROPS-hytte. (Foto: Jørn Søderholm)



SIDE 55SIDE 54 ANLEGGSMASKINEN | NR.10 | DESEMBER 2020ANLEGGSMASKINEN | NR.10 | DESEMBER 2020

Becker Entreprenør AS ble etablert i 2001 og utfører 
alle typer grunn- og anleggsarbeider, infrastruktur 
for vann og avløp og mindre betongarbeider i Oslo 
og Lillestrøm-området.

Becker Entreprenør AS, Oslo

HMSHMS

Beste 
HMS-bedrift  
skal kåres
If og MEF skal også i år kåre Årets foregangsbedrift 
innen HMS-arbeid.  Vinneren får 25 000 kroner. 
Dette er kandidatene. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

En helt ny pris så dagens lys i fjor. Da vant 
Harstad Maskin AS. Forsikringsselskapet 
If og MEF skal også i år kåre Årets fore-
gangsbedrift i HMS-arbeid. 

Kandidatene har blitt foreslått, vurdert og 
silt i løpet av høsten. Nå gjenstår disse tre 
i en finalerunde.

Målselv Maskin & Transport 
AS ble etablert i 1967 og har 
dermed mer enn 50 års erfaring 
i anleggsbransjen. 

Bedriften utfører tradisjonelle 
maskinentreprenøroppgaver, har 
65 fast ansatte pluss lærlinger, 
og mer enn 50 kjøretøyenhe-
ter samt knuseverk. Fra 2015 
er bedriften eid 70% av AF 
Gruppen. Bedriftens HMS-policy 
er å ha et arbeidsmiljø som virker helsefremmende 
og som forebygger skader og sykdom hos ansatte og 
samarbeidspartnere. 

Bedriften ønsker at deres tilstedeværelse skal virke 
positivt på omgivelsene og jobber systematisk for å 
minimere belastning ved gjennomføring av prosjekter. 
Dette gjøres gjennom en kompromissløs holdning til 
sikkerhet og et systematisk og målrettet arbeid med 
helse og ytre miljø. 

KRITERIER 
FOR PRISEN

✔ En foregangsbedrift og  
 trygg arbeidsplass

✔ Godt og velfungerende  
 HMS-system

✔ Gode systemer for  
 uønskede hendelser og  
 avviksoppfølging

✔ Gode rutiner for opplæring  
 og oppfølging av ansatte i  
 skadeforebygging.

Målselv Maskin & Transport AS, 
Karlstad

Målselv Maskin & Transport har egen KS/HMS leder 
og benytter KSMEF. De har iverksatt prosess for å 
bli ISO-sertifisert og er på oppløpssiden for å bli 
Miljøtårnsertifisert.

Fra venstre: 
Stian Nyheim, maskinkjører og hovedvernbombud
Aurora Selnes, stikningsingeniør
Kjell-Kristian Bårdsen, KS/HMS-leder
Stein-Erik Nilsen, maskinkjører
Espen Elvevoll, ADK-formann

Det er snart 50 år siden Tromsøbaserte Roald Madsen 
AS ble grunnlagt, og har i dag 100 ansatte og en 
omsetning på rundt 300 mill. kroner. 

De har etablert en bedriftskultur hvor de ansatte skal 
tas vare på, og de skal aldri gå på akkord 
med sikkerhet. Miljø og sikkerhet er et 
naturlig begrep i de daglige rutinene for alle 
ansatte, hvor KSMEF ligger til grunn. 

I august dette året kom den første leve-
ransen av en hybrid graver til Tromsø, og 
bedriften har troen på at hybrid og elektrisk 
er fremtidens løsning. I fjor etablerte bedrif-

Roald Madsen AS, Tromsø

Fra venstre:
Anders Norum, verneombud og lastebilsjåfør

Leif Mathis Utsi, prosjektleder
Karianne Heimdal, HMS/KS-leder

Rune Madsen, daglig leder
Eskild Ovesen, prosjektleder

Ari Daniel Paltto, formann

Fra venstre:
Brede Johansen
Hans Erik Becker
Roger Karlsen

ten en underavdeling med kontorsted i Bodø. Her 
har bedriften videreformidlet sin sterke satsing på 
helse, miljø og sikkerhet. Roald Madsen AS var også 
nominert til årets foregangsbedrift innen HMS-arbeid 
i 2019.

Bedriften har 49 ansatte, er sertifisert Miljø-
fyrtårn, og legger stor vekt på sikkerhet, klima, 
og miljø. I dag kan alle bedriftens maskiner 
kjøres på fossilfri biodiesel, og de anskaffer 

fortløpende flere elektriske maskiner og 
hybridmaskiner. 

Bedriften tar alltid miljøhensyn der det er 
mulig ved anskaffelse av nye maskiner, biler 
og nytt utstyr - like mye som de tenker på 
kvalitet og sikkerhet for sine ansatte. Bedrif-
ten benytter benytter KSMEF, og har gode 
rutiner for sikkert arbeid, med høyt fokus på 
risiko- og avvikshåndtering. 

All rapportering gjøres digitalt på Smartdoks 
plattformer, noe som gjør hverdagen enklere 
og tryggere for ansatte og ledelse.
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SKOG SKOG

Store fordeler i kompakt format

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

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

Våre nye tynningseksperter er her!

Komatsu 825TX
Komatsu 835TX
Komatsu 845

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

God jul og godt nyttår!

Forlenger 
tilskudd til bratt 
og tung hogst
Regjeringen forlenger tilskuddet for å opprettholde hogstaktivitet.  
Se hvor lenge – og hvor mye penger som står igjen i potten. 

Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Tilskuddsordningen for å opprettholde 
hogstaktivitet forlenges. I slutten av novem-
ber ble det klart at regjeringen forlenger 
tilskuddsordningen inn i 2021. 

Ny frist for anmodning om sluttutbeta-
ling er 1. mars 2021.

USIKKERT MARKED
– Koronasituasjonen påvirker skogbru-
ket negativt fremdeles. Det er fortsatt 
stor usikkerhet i markedet for tømmer og 
treprodukter. Jeg er derfor fornøyd med 
at ordningen kan forlenges slik at hele 

rammen på 50 millioner kroner kan bli 
brukt til å holde hjulene i gang hos skog-
sentreprenører, der det er marked for virket 
som produseres, sier landbruks- og matmi-
nister Olaug Bollestad. 

Merk at dagens frist for anmodning om 

sluttutbetaling for allerede gitte tilsagn 
utløp 30. november 2020.

Per i dag er det fordelt nærmere 49 mill. 
kr av en samlet pott på 50 mill. kr tildelt 
fylkene. Av dette er det gitt tilsagn om og 
reservert 41 mill. kr.

Dermed er det om lag 9 mill. kr igjen 
til fordeling.

GLAD FOR BEDRE TID
– Svært fornøyd! Det gir næringen bedre 
tid på seg til å planlegge og gjennomføre 
driftene, sier fagsjef Bjørn Lauritzen i MEF 
Skog. 

Det ble i vår satt av 50 millioner kroner 
til å opprettholde hogstaktivitet i skogbru-
ket i forbindelse med revidert nasjonal-

budsjett 2020. Tilskuddsordningen har til 
formål å avhjelpe negative konsekvenser 
i skogbruket som følge av utbruddet av 
Covid-19 ved å bidra til at skogeiere i økt 
grad sysselsetter skogsentreprenører med 
helmekanisk driftsutstyr eller taubane. 
Ordningen forvaltes av Landbruksdirek-
toratet. 

TUNGT: Regjeringen forlenger 
tilskuddsordning for å holde hjula i 
gang i skogsnæringen. Bildet er fra 
Telemark på sensommeren i år.  
(Foto: Jørn Søderholm)



SIDE 59SIDE 58 ANLEGGSMASKINEN | NR.10 | DESEMBER 2020ANLEGGSMASKINEN | NR.10 | DESEMBER 2020

MASKINMASKIN

"Alle" vil ha elektriske maskiner i arbeid. Det er i alle fall inntrykket 
man får hos mange på oppdragsgiversiden. Men det er langt igjen 
til etterspørselen er dekket. I alle fall når vi snakker om maskiner 
over minigraverstørrelse. Du trenger ikke mer enn dine egne fingre 
og tær for å telle opp alle leverte batterielektriske gravemaski-
ner til nå, av en størrelse og utforming som egner seg til "vanlig" 
entreprenørmessig gravemaskinarbeid. 

De kommer fra to kilder: Pon Equipment og Nasta. Jo, bygging 
og konvertering av maskiner som går på strøm gjøres av flere. Hvis 
vi regner med alle størrelser og diverse spesialisert ombygging blir 
tallet på både maskiner og aktører atskillig større. 

ÅTTE MASKINER
Hos Nasta er produksjonsstatus enkel å oppsummere: Åtte leverte 
hittil. Og en skrikende etterspørsel som bare peker én vei. I 2021 
planlegger de å levere 50-70 el-maskiner fra åtte til førti tonn. 
Regn med ventetid om du er interessert. 

– Det er ganske vilt! Alle vil ha. Utleierne står i kø. Entreprenører 
også. Fra småentreprenører med traktorer og åttetonnere, opp til 
riksentreprenører. 

Det sier Sjur Wethal Helljesen, Nastas mann rådgiver for klima- 
og kundeløsninger. 

På hovedverkstedet ved Larvik har Nasta avsatt kapasitet til 
å bygge om ca 20 maskiner i 2021. Her skal maskiner i tre ulike 
størrelser. 18-tonneren 160, 23-tonneren 210 og 37-tonneren 350 
bygges om fra diesel til elektrisk. 

Videre bygges en åtte tonns batterimaskin basert på storselgeren 
Hitachi ZX85US hos Nastas samarbeidspartner i Tyskland, et 
selskap som er deleiet av Hitachi. 

Produksjonskapasiteten der vil være 40-50 maskiner i 2021, og 
deretter økende.  

– De fleste åttetonnerne som produseres i 2021 vil komme til 
Norge, sier Sjur.

– Dekker det etterspørselen? Hva med leveringstid? 
– Å svare ja på det hadde vært en ønskedrøm. Men vi er ikke 

i nærheten av å dekke etterspørselen. Pr nå er det like stor etter-
spørsel etter alt. Det som har kortest leveringstid er "hottest". Vi er 

Nasta og Pon Equipment har til  
nå bygget og levert til sammen 16 
batterielektriske gravemaskiner større 
enn minigravere. Denne høsten har 
korona bremset el-ombyggingen. Neste 
år kommer det en hel del maskiner,  
men regn med lang leveringstid. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Korona bremset 
el-maskinproduksjon

dieseltank.no

Alt du trenger 
av tilbehør, 
pumper og fi lter.

leveringsdyktige. Men man må regne med mye lengre leveringstid 
enn på konvensjonelle maskiner. Opptil ti måneder som det ser 
ut nå, sier han. 

Planlagt produksjon i 2020 har blitt betydelig forsinket på grunn 
av korona. Leverandører av sentrale komponenter i Europa har 
blitt hardt rammet av nedstengning og begrensninger. Leveranser 
av de første 85-ene er utsatt til januar som følge av dette. 

SMÅSKALA
Pon Equipment har frem til nå levert åtte stykk av sin mye omtalte 
Cat Z-line, der konvensjonelle Cat 323F dieseldrevne maskiner 
bygges om til batterielektrisk drift på Pons verksted på Berger. 

Denne småskalaproduksjonen skulle etter planen økes i høst, 
med ombygging av nye Nextgen 310 og 320. Det har ikke helt 
villet seg slik hos Pon heller. 

– Planen var å rulle ut flere av de nye nextgen maskinene i høst. 
Men utfordringer med komponenttilgang som følge av Covid satte 
en stopper for det, sier Jon Einar Holum. 

Han er avdelingsleder for produktutvikling hos Pon Equipment, 
og ansvarlig for ombyggingen til elektriske maskiner. 

– Vi kunne fint solgt og levert 60-80 batterimaskiner neste år 
dersom tilgjengeligheten ikke var et tema, sier Holum. 

10 OG 25 TONN
De nye nextgen maskinene kommer i to varianter. En stk 25tonner 
og en stk 10tonner. Begge er konverterte dieseldrevne maski-
ner. Dieselmotoren skrus ut, og erstattes med elektrisk motor og 
batteripakker. 

– Begge har batterier som er dimensjonert for å kjøre mellom 
seks og åtte timer pr lading, sier han. 

Maskinene kan lades via en innebygget lader som i standard 
utførelse lader maskinen på sks timer. Kjøper man ekstra ladey-
telse som tilvalg vil man kunne redusere ladetiden til fire timer. I 
tillegg vil man kunne benytte seg av en ekstern CCS2 hurtiglader 
– samme type som brukes på elbil – der det er tilgjengelig. Dette 
vil redusere ladetiden til under to timer. 

 – Produksjonskapasiteten jobber vi med å øke. Vi sikter på et 
mye større antall maskiner produsert pr år framover enn vi har 
sett så langt. 

Etterspørselen etter maskiner er betydelig. Entreprenører og 
utleieselskaper er like interessert i begge de to aktuelle størrelsene 
hos Pon. Åttetonneren 307 har tidligere vært omtalt som kandidat 
til elektrifisering, men den er nå ikke lenger aktuell. 

MASKIN

KLAR: Sjur Wethal 
Helljesen, rådgiver 

for klima- og kunde-
løsninger i Nasta.

ÅTTETONNER: En prototyp på åttetonneren ZE 85 ble vist på Bauma i 2019. I sommer var den i jobb i Olav Vs gate i Oslo.
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UTSTYR
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 * SPISEVOGNER 
* SPESIALVOGNER 
* TOALETTVOGNER 
* BADEVOGNER            
* BOLIGVOGNER 
* TILHENGERE 
 

* SKAPHENGERE 
* VAREHENGERE 
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ARBEIDSBRAKKER OG TILHENGERE 

LANGHUS: – Vi får ofte inn nye produkter. Ikke alle engasjerer 
like mye. Men disse engasjerer meg virkelig! 

– Hvorfor? 
– De er så fleksible i forhold til mye annet. De kan brukes til alt. 
Det sier salgssjef Jon-Andreas Ellefsen i Atlas Copco Power 

Technique Nordic. Han snakker om Atlac Copco E-Air VSD-serien 
av el-drevne kompressorer. Entusiasmen henger nok litt sammen 
med at hans avdeling selger flest av de elektriske anleggskompres-
sorene i Europa. 

– Det er moro å være pilot for konsernet i Europa. Sverige har 
også gjort det bra med dem. Men det er her i Norge de har solgt 
best. Det er moro å bli tatt godt imot, sier Ellefsen. 

5-31 KUBIKKMETER
Serien består av fire maskiner i ulike størrelser. Minstemann 
H185 VSD er en 5,4-kubikker, mens den største leverer opptil 
31,2 kubikkmeter. Men de tallene er ikke absolutte. Her er det 

mye "hvisomattedersom" i hva kompressorene skal levere av trykk 
og luftmengde. 

De er nemlig frekvensregulerte, og kan stilles inn til å levere luft 
innenfor relativt store spektre av trykk (bar) og luftmengde (liter). 
Det kan være nyttig på enhver kompressor som skal brukes til mer 
enn én ting. På disse elektriske kompressorene har frekvensregule-
ringen en ekstra nytte. Du kan nemlig lage luft med den strømmen 
du har tilgjengelig. Du må ikke på død og liv ha en 63A 400V-kurs 
i en kabellengdes avstand for å få liv i den minste kompressoren. 
Det holder med en vanlig 16A stikkontakt. 

– Det må du forklare...?
– La oss si at du er på en byggeplass. Det brukes strøm til så mye. 

La oss si at du har 50A igjen å lage luft for. Denne skal ha 63A, 
men det følger med overganger til 32A og 16A. Du kan koble til 
den strømmen du har. Kompressoren tilpasser seg, og lager luft 
av den strømmen den får. 

– Kan du lage luft med strøm fra en 16A kurs?

– Ja, men du får mindre luft. Mindre liter, altså. Den minste 
leverer 5-600 liter ved ti bar på 16A strøm. Det er jo noe. Frekvens-
reguleringen gjør disse utrolig fleksible. En kompressor har en 
installert effekt som kan brukes til to ting: Trykk eller luftkapasitet. 
Hvis du senker trykket, så vil en tradisjonell maskin ikke gi mer 
luft, bare lavere forbruk. Disse skjønner at hvis du senker trykket 
og energiforbruket går ned under installert effekt, så kan du heller 
gi høyere kapasitet med det trykket du har satt. De utnytter den 
installerte effekten og den energien de får tilført. 

– Hva vil det være nyttig for?
– Disse maskinene kan brukes til alle mulige applikasjoner. Fra 

håndholdt boring på seks bar til fiberblåsing på 13-14 bar. Eller 
sandblåsing på ti. Du slipper å ha forskjellige kompressorer til 
ulik bruk. Og igjen: Du kan koble til den mengden strøm du har 
tilgjengelig, og lage luft ut av det, sier Ellefsen. 

INNENDØRS
En elektrisk kompressor har en åpenbar fordel på sine dieseldrevne 
brødre for arbeid innendørs. Der må kompressoren stå ute, og 
man må drasse lange slanger inn i bygget. En el-kompressor er 
bare å ta med inn, og bruke hvor som helst. 

Han har solgt totalt 36 maskiner siden de kom i fjor. De fleste til 
utleie, der de etter sigende er mye ute. Men problematikken med 
ikke tilstrekkelig strømtilførsel er velkjent. Dette er ikke maskiner 
du kan drive på en skjøteledning fra kontakten i naborommet. Den 
lille 5,4-kubikkeren skal ha 63A strøm 400V for å yte maksimalt. 
En mellomstor 13-kubikker – den største på egne hjul – skal ha 
130A. Sjæfen Sjøl, 31-kubikkeren 1100 VSD skal ha en strømtil-
førsel på voksne 350A for å levere for fullt. 

– De mindre maskinene på hjul har vi hatt inne siden i fjor. 
1100-en fikk vi inn nå nylig. Det grønne skiftet er her. Før eller 
siden er det noen som trenger den. Vi ville ta den inn for å låne 
den ut. Flere brønnborerfirmaer har vært på banen. De ser for 
seg å bruke den på pælejobber. Det er kanskje mest den retningen 
for den maskinen. 

– Hvorfor akkurat pælejobber? 
– Da trenger de ikke like høyt trykk som i brønnboring. Der 

trenger du trykket for å løfte væskemengde ut av hølet. Her er 
det bare banking av pæler. Da er det luftmengde som gjelder. 
Den går "bare" opp til 14 bar trykk. Normalt brukes 20 bar på 
pælejobber, men de tror det vil fungerer. Nå gleder vi oss til å få 
den ut i prøvekjøring på første jobb, sier Jon-Andreas Ellefsen. 

Sted: Langhus

Dette er Jon-Andreas Ellefsens nye yndlinger: Atlas Copco elektriske E-Air 
kompressorer. Norge kjøper flest av disse i hele Europa. De er fleksible saker. Den 
minste kan lage (litt) luft fra en 16A stikkontakt. Den største står bare og venter på 
sin første pælejobb. Hvor mye strøm trenger de, egentlig? 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

SELGER FLEST I EUROPA

Lager luft med den 
strømmen du har

UTSTYR

ELEKTRISK: Jon-Andreas Ellefsen 
har europeisk salgsrekord i Atlas 
Copco E-Air elektriske kompresso-
rer. Minstemann på 5,4 kubikk bak 
t.v. "Sjæfen Sjøl" til høyre leverer 
22 liter luft ved 14 bar (eller 31 
liter ved fem bar) – bare den får 
strøm nok. (Foto: Jørn Søderholm)
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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. 
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DET DU TRENGER!
SESONG FOR TINEAGGREGAT.
Ta kontakt med oss for et tilbud på utstyr!

Telefon: 31 00 71 00 | Mail: post@utleiesenteret.no

I Utleiesenteret vet vi at bygg og anleggsbransjen har et 
variert behov for utstyr. Noen ganger mangler du noe, 
andre ganger skulle du hatt mer av noe. Vi har spesialisert 
oss på utstyret du trenger! 

På utleiesenteret.no finner du det meste!

Wacker HSH E700
Bruksområde: Teletining / Betongtørk

Tineområde inntil 400 m²

Wacker HSH E350
Bruksområde: Teletining / Betongtørk

Tineområde inntil 200 m²

Heatwork 
HW 3600
Bruksområde: 
Teletining / Betongtørk
Tineområde inntil 
400 m²

BEGRENSET ANTALL
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Når Fagskolen i Agder nå skal samlokaliseres i Grimstad, er miljøhensyn  
høyt prioritert. Grunnarbeidene for den nye skolebygningen har akkurat startet, 
og alt skal foregå fossilfritt.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Ved nyttår 2020 ble Fagskolen i Kris-
tiansand og Sørlandets Fagskole slått 
sammen til Fagskolen i Agder. Skolen, som 
har totalt ca. 500 studenter og 40 ansatte, 
er i dag lokalisert på to «campuser»; i 
Kristiansand og Grimstad. Høsten 2022 
skal skolen samlokaliseres i et helt nytt 
bygg i Grimstad. Anleggsmaskinen var på 
besøk på anleggsplassen en drøy uke etter 
oppstart av grunnarbeidene. 

SKOLE OG TANNKLINIKK
– I dette prosjektet tar Agder fylkeskom-
mune ytterligere steg i retning av mer 
klima- og miljøvennlige byggeprosjekter. 
Vi har krav til fossilfri byggeplass, hvilket 
betyr at det ikke skal brukes fossilt brensel 
i noen del av prosjektet. Bygget vil være et 
plusshus som produserer mer energi enn 
bygget vil forbruke, og det har vært sterkt 
fokus på innovative løsninger. Det uttalte 

Agder fylkeskommunes prosjektleder Geir 
Gjeruldsen på fylkeskommunens nettsider 
like etter at kontrakten med totalentrepre-
nør BRG Entreprenør AS ble skrevet under 
i august i år. 

Foruten fagskolen skal også en ny offent-
lig tannklinikk inn i de nye bygningsare-
alene. Det blir to separate bygningsdeler, 
med felles parkeringskjeller under bakken. 
Samlet areal er 9200 kvadratmeter. Hele 

prosjektet har en total prosjektkostnad på 
321 millioner kroner (inkl. mva.), og skal 
etter planen være ferdigstilt i august 2022.

ELEKTRISK, HYBRID OG BIODIESEL
– Dette er ett av de første, og foreløpig 
største, fossilfrie prosjektet på Sørlandet. 
Vi benytter et internt tankanlegg, slik at 
vi har kontroll på alt drivstofforbruk på 
prosjektet. Vi må rapportere forbruket av 
biodrivstoff jevnlig til byggherren, sier Jon 
Terje Midtbø, prosjektleder i BRG Entre-
prenør AS til Anleggsmaskinen. 

– Alt arbeid blir utført av maskiner som 
går på biodrivstoff eller elektrisitet. Vi har 
en 40-tonns Komatsu HB365 hybrid grave-
maskin på plass allerede, og to borerigger 

som selvfølgelig går på biodiesel, forteller 
Kurt Palm. Han er prosjektleder i Heldal 
Entreprenør AS, som er underentrepre-
nør for BRG og har alle grunnarbeider 
og det meste av anleggsgartnerarbeidet 
i prosjektet. 

– I tillegg vil vi få inn flere helelektriske  
maskiner etter hvert. Det er jo ikke så 
mange elektriske anleggsmaskiner å 
oppdrive ennå, men til anleggsgartner-
arbeid og andre mindre arbeider senere i 
prosjektet vil vi nok få inn 3,5- og 6-tonnere 
som vil være el-maskiner, sier han.

MASSETRANSPORT UNNTATT MILJØKRAV
De nye fagskole- og tannklinikkbygningene 
er tegnet av Filter Arkitekter AS, og skal 

bygges på en naturtomt like i nærheten av 
Universitetet i Agder campus Grimstad, 
vest for sentrum av byen. 

– Dette er en stor fjelljobb. Hele 18 000 
kubikkmeter med fast fjell skal sprenges 
vekk. Det er faktisk sprengning på 100 
prosent av tomta her, og vi utfører alt arbei-
det selv. Denne første uka har vi drevet med 
rensk og boring, og vi har allerede skutt et 
par-tre salver, sier Kurt Palm.

– Vi prøver å bruke så mye som mulig 
av massene internt på området, enten i 
forbindelse med dette prosjektet, eller på 
et boligprosjekt og et infrastrukturpro-
sjekt rett ved siden av her, som vi også er 
involvert i. Dumperne kjører da naturligvis 
fossilfritt inne på området. Vi har et mobilt 

Fossilfritt  
på Sørlandet

FOSSILFRITT: Høsten 2022 skal Fagskolen i Agder og en 
offentlig tannklinikk flytte inn i nye bygninger på denne 
tomta. Dette er ett av Sørlandets første, og foreløpig 
største, fossilfrie prosjekt. Fra venstre: Jon Terje Midtbø 
(prosjektleder BRG Entr.), Julie Rosenlind Falch (distrikts- 
sjef MEF Agder), Mathilde Heldal (HMS-leder Heldal 
Entr.), Tor Andre Omdal (maskinfører Heldal Entr.),  
Ole Bjørn Olsen (anleggsleder Heldal Entr.) og Kurt 
Palm (prosjektleder Heldal Entr.). I bakgrunnen står en 
40-tonns Komatsu HB365 hybrid gravemaskin.

MILJØFOKUS: Alt 
arbeid blir utført av 

maskiner som går 
på biodrivstoff eller 

elektrisitet. Begge 
disse boreriggene går 

på biodiesel.
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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

knuseverk, som også går på biodiesel, og 
vi knuser og gjenbruker i så stor grad som 
mulig. Likevel er det selvfølgelig noe som 
må kjøres ut, forteller Palm.  

– Massetransport til og fra området 
kan skje med vanlig diesel, og er således 
et unntak fra kravet om fossilfritt. Det er 
innenfor byggegjerdene kravet gjelder, sier 
Jon Terje Midtbø. 

UVISS VIDERE UTVIKLING
– Er det noen ulemper med disse miljøkra-
vene?

– Det blir stadig mer krav til miljøet, 
og det er jo egentlig bare positivt. Vi har 

begynt å venne oss til det, og vi ser også 
at maskinleverandørene begynner å tilret-
telegge for det, etter hvert som markedet 
etterspør miljøvennlige maskiner, sier 
Palm.

– Utfordringen foreløpig er at det er en 
betydelig forskjell i pris, både i innkjøp 
av elektriske maskiner og biodrivstoff, 
sammenlignet med tradisjonelle maski-
ner og fossilt drivstoff. Biodiesel koster 
seks kroner mer per liter enn vanlig fossil 
diesel. En stor gravemaskin bruker kanskje 
30 liter i timen, så vi snakker ganske store 
summer. Til gjengjeld bruker nye maski-
ner litt mindre drivstoff. Når det gjelder 

elektriske maskiner, kan en litt stor graver 
gjerne gå i seks timer på én lading før den 
må lades på nytt. Men på en jobb som 
dette, med konstant lasting av fjellmas-
ser, så vil man gå tom lenge før dagen er 
omme, forteller han.

– Hvordan utviklingen blir videre, vet vi 
jo ennå ikke. Blir det kun elektriske maski-
ner etter hvert, eller blir det kun biodriv-
stoff? Stort sett alle nye maskiner kan jo 
bruke 100 prosent biodiesel nå, såkalt HVO 
100. Det er strengt tatt nesten ikke noe 
utslipp igjen på nye maskiner og nytt utstyr, 
avslutter prosjektleder Palm. 

 HØSTEN 2022: Omtrent slik vil det hele se ut når det står ferdig om knappe to år. (Tegning: BRG Entreprenør AS/Filter Arkitekter AS).

MYE FJELL: Hele 18 000 kubikkmeter med fast fjell skal sprenges 
vekk på tomta. Allerede den første uka var de godt i gang med rensk 
og boring, og de hadde også skutt de første salvene.

«Det blir stadig mer krav til miljøet,  
og det er jo egentlig bare positivt. Vi har 
begynt å venne oss til det, og vi ser også 
at maskinleverandørene begynner å  
tilrettelegge for det.»

Jon Terje Midtbø
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KANDIDAT 1

TT Anlegg AS: 

Nominert av: MEF region Sørvest

Hjemsted: Mandal, Lindesnes kommune, Agder

Omsetning (2019): NOK 688 mill. totalt (536 mill. i TT 
Anlegg, 152 mill. i TT Pukk) 

Antall ansatte: 320

Antall lærlinger: 23 (7,2 % av arbeidsstokken)

Lærlinger i hvilke fag: 9 i fjell- og bergverksfaget, 8 i 
anleggsmaskinførerfaget, 3 i vei- og 
anleggsfaget, 2 i anleggsmaskinme-
kanikerfaget, 1 i automatiserings-
faget 

Antall fagbrev siste tre år: 29

KANDIDAT 2

Becker Entreprenør AS: 

Nominert av: MEF region Øst

Hjemsted: Kjeller, Lillestrøm kommune, Viken

Omsetning (2019): NOK 140 mill.

Antall ansatte: 47

Antall lærlinger: 6 (12,8 % av arbeidsstokken)

Lærlinger i hvilke fag: 3 i vei og anlegg, 3 i anleggsmask-
inførerfaget

Antall fagbrev siste tre år: 6

KANDIDAT 3

Brødrene Karlsen Anleggsdrift AS: 

Nominert av: MEF region Nord

Hjemsted: Markenes, Balsfjord kommune, 
Troms og Finnmark

Omsetning (2019): Ca. NOK 60 mill. (+ ca. 40 mill. i 
Bergneset Pukk og Grus)

Antall ansatte: 29 (+ 13 i Bergneset Pukk og Grus)

Antall lærlinger: 2 (6,9 % av arbeidsstokken)

Lærlinger i hvilke fag: 1 i anleggsmaskinførerfaget, 1 i 
fjell- og bergverksfaget

Antall fagbrev siste tre år: 7

KANDIDAT 4

Geilo Tomteservice AS:

Nominert av: MEF region Sørøst

Hjemsted: Geilo, Hol kommune, Viken

Omsetning (2019): NOK 50 mill

Antall ansatte: 28

Antall lærlinger: 8 (28,6 % av arbeidsstokken)

Lærlinger i hvilke fag: 5 i anleggsmaskinførerfaget, 1 i 
anleggsmaskinmekanikerfaget, 
1 i yrkessjåførfaget, 1 på vei og 
anleggsfaget.

Antall fagbrev siste tre år: 10

KANDIDAT 5

Entreprenørservice AS: 

Nominert av: MEF region Vest

Hjemsted: Førde, Sunnfjord kommune, Vestland

Omsetning (2019): 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 anleggsmaskin-
mekanikerfaget.

Antall fagbrev siste tre år: 18

KANDIDAT 6

ACO Anlegg AS: 

Nominert av: MEF region Midt

Hjemsted: Tennfjord, Ålesund kommune, Møre 
og Romsdal

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 fagbrev siste tre år: 7

MEF ønsker å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg 
i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. 
Håpet er at prisen kan bidra til å synliggjøre det viktige utdan-
ningsarbeidet som gjøres av næringslivet hver eneste dag, og at 
den vil inspirere og motivere bransjen som helhet.

Ifølge MEFs priskriterier er det hovedsakelig to måter en 
bedrift kan utmerke seg særlig positivt på: 
1) Bedriften kan vise til høy gjennomføringsgrad for lærlinger og/
eller lærekandidater som begynner i bedriften; en høy andel har 
bestått fagprøven eller kompetanseprøven.
 
 

2) Uavhengig av gjennomføringsgrad kan bedriften vise til at  
lærlinger og/eller lærekandidater har hatt en svært positiv utvikling 
når det gjelder mellommenneskelig ferdigheter og beherskelse av 
faget. Utviklingen hos lærling/lærekandidat skyldes i betydelig 
grad tett oppfølging fra bedriftens side. 

Juryen som skal ta den vanskelige avgjørelsen består av repre-
sentanter fra Norsk Arbeidsmandsforbund, MEF og OKAB. Jury-
formann er Stein Gunnes, som også er leder for avdelingen strategi 
og kompetanse i MEF.

De seks nominerte bedriftene har alle blitt presentert her 
i Anleggsmaskinen i høst. Her er en kjapp oppsummering: 

Hvem er årets 
beste lærebedrift?
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) skal kåre Årets lærebedrift 2020. Rammene 
rundt prisutdelingen blir litt annerledes denne gang, siden koronaen satte en stopper 
for Arctic Entrepreneur i januar. Prisen skal uansett deles ut på nyåret – og vi vil 
selvfølgelig dekke det her i Anleggsmaskinen.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no
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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
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Vinneren av Årets lærebedrift 2020 blir den fjerde bedriften i rekken som mottar 
denne utmerkelsen. Fjorårets vinnerbedrift, Entreprenør Odd Steinar Hansen AS 
fra Raufoss, var svært stolte da de mottok utmerkelsen.

Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

– Det var veldig stas 
bare å bli nominert!

– Dette var moro! Og fryktelig overraskende! Vi syntes jo det 
var veldig stas bare å bli nominert, og det var vel egentlig ingen 
av oss som hadde trodd vi skulle klare å nå helt til topps, sa en 
svært fornøyd daglig leder, Boye Hansen Olderheim, til Anleggs-
maskinen like etter at han hadde mottatt diplomet av daværende 
kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

FLERE VIL HA LÆREPLASS
I skrivende stund, et knapt år etter prisutdelingen, er daglig leder 
Boye Hansen Olderheim fremdeles stolt og ydmyk.

– Det har vært veldig artig, egentlig, Det ble jo noen medie-
oppslag om oss, og vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger 
i ettertid. I høst ble vi også kontakta av World Skills, som hadde 
hørt at vi vant den prisen. De ville komme og filme og intervjue oss 
i forbindelse med en slags reklamefilm om det å være lærebedrift. 
Det var litt moro, sier han.

– Vi har faktisk også hatt litt ekstra pågang av skoleelever som 
ønsker læreplass hos oss i etterkant av prisen. Det er naturligvis 
hyggelig, men samtidig litt frustrerende, for vi kan jo ikke si ja til alle. 

STERK KONKURRANSE
Som de tre foregående årene, har MEF i år funnet fram til seks 
gode kandidater til den høythengende prisen. Juryformann Stein 
Gunnes, som også er sjeføkonom og leder for strategi og kompe-
tanse i MEF, forteller om et imponerende nivå på deltakerne, og 
at det også i år vil bli vanskelig å kåre 
den beste av de seks.

– Samtlige av årets kandidater gjør en 
utrolig god jobb med tanke på lærlin-
ger. Selv om det bare er mulig å kåre én 
vinner til slutt, er det et stort kvalitets-
stempel bare å bli nominert til prisen. 
Jeg hadde ikke hatt noen problemer med 
å forsvare hver enkelt av dem som en 
verdig vinner, sier han.

– Vanligvis skjer utdelingen av prisen 
i forbindelse med Arctic Entreprenør i 
januar. Dette er dessverre ikke mulig 
i år, men vi lover å få til en fin ramme 
rundt prisutdelingen også denne gang. 
Tidspunkt og hvordan utdelingen skal 
skje vil vi komme tilbake til så snart det 
er avklart, sier jurylederen. 

KANDIDATER 2019: Tradisjonen tro ble alle de seks nominerte bedriftene 
presentert på scenen under Arctic Entrepreneur forrige gang. Hvordan det 
blir med årets utdeling, er fremdeles noe uvisst, men MEF og juryleder Stein 
Gunnes lover å få til en fin ramme rundt prisutdelingen også denne gang.

Supre kandidater: – Jeg 
hadde ikke hatt noen 
problemer med å forsva-
re hver enkelt av kan-
didatene som en verdig 
vinner, sier juryformann 
Stein Gunnes, som også 
er leder for strategi og 
kompetanse i MEF. (Foto: 
Jørn Søderholm).

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

Bestill NÅ  

for levering  
i vinter!

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).

STOLT VINNER 2019: Daglig leder 

Boye Hansen Olderheim I Entrepre-

nør Odd Steinar Hansen AS har her 

nettopp mottatt det synlige beviset på 

at hans bedrift vant prisen for Årets 

lærebedrift 2019. Han er flankert av 

daværende juryleder Terje Eikevold 

fra MEF (t.v.) og daværende kunn-

skapsminister Jan Tore Sanner. 
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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.

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

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

engcon positioning system

ePS er engcons løsning for å koble 
gravemaskinens gravesystem til våre 
tiltrotatorer.

Teknologien baserer seg på at ePS 
leverer signaler til gravesystemet som 
kunden har på gravemaskinen.

Sammen med det valgte gravesystemet 
reduserer ePS behovet for såkalt 
tradisjonell utsetting, og via maskin-
styringssystemets skjerm i førerhuset 
vil føreren kunne se den eksakte 
overflaten som det skal jobbes på.

ePS
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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

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

BRANSJEOVERSIKTEN

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

FOLKENE VÅRE  
MÅ STÅ FØRST!

Det er 40 000 familier som er avhengig av inntektene 
fra jobben til en av sine i MEF-familien. Vi må aldri 
glemme folkene våre, verken når det går godt, eller 

som nå, hvor vi roper varsku for vinteren.

Entreprenørene kan handle det nyeste av maskiner, men 
en dyktig maskinfører som har redskapen i sin hule hånd, 
og alltid sier ja når formann har en jobb - det kan bare 
bygges fra bunnen av. Det tar tid. Det har enorm verdi 
for selskapene våre.

Arbeidsledigheten er på et høyt nivå til Norge å være. Drøyt 
fem prosent av arbeidsstyrken er nå ledig. Investeringer i 
privat sektor faller. Knut Arild Hareide tenker at dette er 
en god tid å kutte 1,5 mrd. kr i investeringene til riksveiene. 
Dette rammer en bransje som allerede ser mørkt på 
fremtiden. 

Når vi i Maskinentreprenørenes forbund (MEF) spør våre 
medlemmer om hvordan de ser på markedssituasjonen 
6 måneder frem i tid, svarer de for første gang at det ser 
negativt ut. Forventningsindeksen til markedssituasjonen 
for anleggsbransjen står i minus. I juni målte vi en svakt 
negativ forventning. Nå i høst har dette forverret seg til 
en forventningsindeks på hele 10 prosent. Det er for få 
jobber å regne på. Mange om beinet.

Investeringer i vei, VA og vedlikehold skal ikke være 
et arbeidsmarkedstiltak. Det har åpenbart positive 
sysselsettingseffekter på kort sikt, men poenget er at det 
skaper varig verdi fordi økonomien blir mer produktiv. Et 
samfunnsøkonomisk kinderegg.

Jeg frykter at flere selskaper vil gå over ende i vinter, og at 
for mange vil kunne måtte gå fra anleggsplass til Nav. Det 
vil være mye bedre for AS Norge om politikerne velger å 
prioritere å løse jobber som uansett trengs, enn å sende 
arbeidsfolk ut i ledighet.

Norge er et fantastisk land. Vi vinner stadig kåringer i 
arbeidsmiljø, likestilling og produktivitet i økonomien. 

Men vi vet alle at vi kan bli enda bedre. Det er uløste 
oppgaver i samfunnet: etterslepet i VA går ut over helsen til 
innbyggerne, trafikkfarlige veier trengs å sikres og utbedres, 
og fortsatt mangler områder fiber-internett. 

Disse oppgavene kan gi jobb til mange arbeidsfolk. Men 
det vil også skape varige verdier. Samfunnet blir enda 
bedre, og økonomien enda sterkere på sikt. Jeg har sagt 
det før i denne spalten: Vi må ikke ta for gitt at norsk 
økonomi holder seg på det nivået regjeringen legger opp 
til. Vi entreprenører er vant til å planlegge for det verste 
– det må vi også sørge for at alle beslutningstakere vet 
at da må vi få opp dampen på økonomien med å lyse ut 
jobber til anleggsfolk.

Gledelig jul og riktig godt nytt år!

Arnstein Repstad
Styreleder i MEF

33 06 19 10torpmaskin.no post@torpmaskin.no

Ta kontakt for et godt tilbud

• Vingene svinger 180 grader 
• Solid og enkelt pendel oppheng. 
• Smørbare utløser bolter
• Hovedskjær svinger 45 grader H/V.
• Sikkerhetsventil på alle sylindere.
• Kan leveres med mange typer           

innfestninger.

Perfekt til rydding av store plasser, 
samtidig som den er smidig også på 
trange plasser. Bladets utforming gjør 
at snøen «ruller» godt! Slitestålet er 
oppdelt i seksjoner og fjærbelastet. 
Fås i 9 størrelser 3,35m og til 6,70m.

Vama U-plog    
Mange modeller!

Arbeidsbredder fra 3,35 til 6,70 meter. 

Vama Vingskuffe Vama Strøvogner
Strøvognen fra VAMA er bygget for 
proffbruk med sin kraftige ramme og 
hydraulikkmotor for drift av valsen 
og omrører. Standard med bremser, 
hydraulisk hurtigtømming og topp-
montert klump gitter(ikke TH1600L).
Leveres i forskjellige størrelser, 1600, 
2200, 3000, 3500, 5500, 7500 og 8000 
liter.
Takler de fleste strømasser!
Se torpmaskin.no for mer info!
Pris fra kr: 95 200,-

Vingskuffene fra Vama legger ikke igjen 
irriterende snøstrenger, og skuffen 
“slipper” lett snøen ved tømming. 
Påmontert velgerventil med sikker-
hetsventil og 2 stk akkumulatorer som 
beskytter skuffe og laster mot skader.
Klappvingene kan betjenes uavhenig 
av hverandre. Alle modellene har 
påboltede slitestål og er vendbare. 

Skuffene leveres i 4 serier:
L-serien:  små traktorer/kompaktlaser
E-serien:  traktorer
H-serien:  store traktorer/hjullastere
M-serien:  hjullastere

TH-7500LEPS270H

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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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: 913 27 357
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

FØLG MEF OG OKAB 
i sosiale medier for siste nytt og oppdateringer i bransjen:

RESSURS OG MILJØ

MEDLEMSBESØK I SKOGEN
19. november hadde fagsjef 
Bjørn Lauritzen et hyggelig 
besøk hos HF Anlegg og Skog 
AS på Setskog. Firmaet driver 
både med anleggsvirksomhet 
og skogsdrift. Brødrene Marius 
og Erik Heggedal står bak 
firmaet sammen med en fetter. 
Marius styrer med skogen 
mens Erik har ansvaret for 
anleggsdelen og er daglig leder 

for det hele. Gutta nærmer seg solide 100 mill. kr i årlig omsetning.
Fikk også besøkt lassbærerfører Torbjørn Tønneberg på en drift på Gan.

       VI I MEF OG OKAB ØNSKER VÅRE 
MEDLEMMER OG SAMARBEIDSPARTNERE 
EN RIKTIG GOD JUL!

REGION ØST

NYE MEDLEMMER I 
REGION ØST I NOVEMBER
➜	 Åge Haverstad AS fra Vinstra i avd. Innlandet.
➜	 Utgard Entreprenør AS fra Fagernes i avd. Innlandet.
➜	 Inn entreprenør AS fra Brumunddal i avd. Innlandet.

Vi ønsker velkommen og ser frem til samarbeidet!

MÅNEDENS LÆRLING 
I REGION ØST
Henrik Andreassen er inne i sitt siste år som 
lærling ianleggsmas-
kinførerfaget hos 
bedriften HTT Anlegg 
AS i gamle Hedmark 
(Innlandet). igamle 
Hedmark, nå Innlan-
det avdeling.
Sted: HTT Anlegg 
er  lokalisert på 
Sagstua i Nord 
Odal.
Hvorfor valgte du 
anleggsbransjen: Det var 
aldri noen tvil om yrkesvalget til Henrik. Bedriftens 
daglige leder er ikke mindre enn hans far, Kjetil. 
Henrik har vokst opp med gårds – og anleggsdrift.
Utdanning: Etter vg1 TIP tok han vg2 anleggstek-
nikk på Solør videregående skole.
Hva jobber du med: Som lærling i HTT Anlegg 
kommer han innom graving, masseforflytning, 
brøyting og veivedlikehold.
Hva liker du best med jobben: Henrik trives veldig 
godt i bransjen og spesielt bak spakene i gravemas-
kinen.
Fritidssysler: Med Storsjøen rett i nærheten brukes 
fritiden i sommermånedene på vannscooter på sjøen.

MÅNEDENS BEDRIFT 
I REGION ØST

Lars Olav Harsjøen 
Entreprenør AS
Daglig leder: Lars Olav 
Harsjøen
Medlem siden: 18.08.2020
Hvilken arbeidsområder 
jobber dere mest med:
Kabelgraving, nydyrking, 
drenering av grunnmur, 
vegbygging
Hva slags faglig bakgrunn 
har dine ansatte: Fagbrev
Hvor mange ansatte: 4 stk 
pluss 1 innleid
Hvorfor er dere medlem i 
MEF: Seriøsitetstempel,  
nettverk og ks-systemet

REGION NORD

ÅRETS 
OPPLÆRINGSBEDRIFT 
I FINNMARK

OKAB og MEF gratulerer Viggo Eriksen 
AS med prisen: Årets opplæringsbedrift 
i Finnmark 2019. En stolt Viggo Eriksen 
mottok prisen fra OKABs Claus Bergersen 
og hovedstyrerepresentant Svend Ingvar 
Larsen. På bilde under ser dere opplæ-
ringslederne Bengt Hansen og Inge 
Myrvang sammen med lærlingene 
Sondre C. Pedersen og Martin Bækken. 

Facebook.com/mefnorge
Facebook.com/okabnorge

Instagram.com/mef_norge/

HOCKEYSPILLENDE 
OKAB-LEDER
Claus Bergersen i OKAB Finnmark blir å se på NRKs 
nye serie "Puckers" om en gjeng hockeyspillere i 
Kirkenes Puckers. Følg med på NRK i desember. 
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MEF-NYTT MEF-NYTT

Markir AS / Mjåvannsvegen 162B (FS Mur-bygget) / 4628 Kristiansand S / 475 18 720 / post@markir.no  / www.markir.no

HYDROSTATISK DRIFT

R1000S - Mobil slagknuser

KOMPAKT OG STERK

„Knuseren har krefter i massevis og er enkel i bruk. Jeg stiller inn åpning på displayet på maskinen, og 
fikser resten fra graveren med fjernstyringen. Skifte av sikteduk er også veldig enkelt, og er gjort ila 
15 min“. Patrick Höber, maskinoperatør /Bauhof Deutschlandsberg GmbH

STEG V motor

STABIL DRIFT ENKEL I DRIFT

REGION NORD

ISO-SERTIFISERING
19. november var det klart for første nettverkssamling for forberedelser 
ISO-sertifisering. Til sammen 11 deltakere fra seks forskjellige bedrifter 
i nord, var med på første samling, som denne gangen ble gjennomført på 
Teams. Lykke til videre med arbeidet!

DAMETUR PÅ ANLEGG I KRISTIANSAND

5. november var Julie Brodtkorb på besøk i Kristiansand. 
Sammen med regionsjef Marie Oftedal, distriktssjef Julie Rosen-
lind Falch og Eline Rosenlund Falch i Nye Veier besøkte de TT 
Anlegg As, og Hæhre Entreprenør på E39. Der fikk direktøren 
prøvd seg i en 100 T gravemaskin for første gang!
Til slutt var de på besøk hos Songdalen Fjellsprenging As og 
hørte om deres 30 års erfaring fra bransjen, og hvordan de ser 
på fremtiden.

Takk for en fin dag i Agder!

REGION SØRVEST

KURS FOR  
ANLEGGSGARTNERE
OKAB i Rogaland har i høst, for første gang, hatt eget 
kurs for anleggsgartnere. De har tidligere falt mellom 
to stoler og ikke fått nok oppmerksomhet, men det 
gjør vi noe med nå. Innholdet er produsert av Glenn 
Idar Lie fra Nordbø Maskin, og Thor Jan Hermansen 
fra Hermansen Planter, begge to har vært i bransjen 
hele yrkeslivet. I første omgang prioriterer vi de som 
skal ta tverrfaglig eksamen før vi etter hvert tilbyr 
kurset til alle. Lykke til!

REGION SØRØST

NYTT MEDLEM
Vi ønsker Kragerø Septikservice 
velkommen i MEF avd. Telemark. 

MILJØFYRTÅRN
Vi gratulerer til Rogaland Natur-
stein AS og Hans Petter Særheim 
med Miljøfyrtårn sertifisering. 
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Liebherr-Norge AS
Hamar Næringspark
Elvesletta 15, 2323 Ingeberg
Tlf.: +47 62 50 91 50
E-mail: info.norge@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.no

Lagertømming.

Eivind Engan 
Anleggsmaskiner i Trøndelag,
Nord-Norge og Møre & Romsdal
+47 994 35 100
eivind.engan@liebherr.com

Henning Nyvoll 
Anleggsmaskiner i Rogaland og Hordaland
+47 413 31 171
henning.nyvoll@liebherr.com

   Vi har lagertømming på nye og brukte maskiner, samt
  diverse nytt og brukt utstyr.
Ta kontakt med ansvarlig selger for en maskinprat.

Morten Holter 
Anleggsmaskiner i Viken og Oslo
+47 413 32 660
morten.holter@liebherr.com

Roy Hasløgård 
Anleggsmaskiner i Østfold og Vestfold
+47 911 47 478
roy.haslogard@liebherr.com

Einar Hermansen 
Anleggs- og industrimaskiner i Innlandet
+47 404 51 255
einar.hermansen@liebherr.com

Rolf Enge 
Industrimaskiner 
+47 902 28 631
rolf.enge@liebherr.com

Jon Arne Steinsvik  
Industrimaskiner 
+47 906 70 596
jonarne.steinsvik@liebherr.com

Liebherr-Norge AS
Hamar Næringspark
Elvesletta 15, 2323 Ingeberg
Tlf.: +47 62 50 91 50
E-mail: info.norge@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.no

Digitalisering av dokumentasjon og
optimalisering av årlig kontroll

www.ecosafe.no

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

et TESS firma

Lønnsomhet Sikkerhet Dokumentasjon 
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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
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