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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.

rototilt.com

Innovative redskaper.
Rototilt® gjør det mulig.
Rototilt® fortsetter å investere i produktivitetsfremmende redskap. 
Optimalisert for tiltrotatorer og maskinfester fra Rototilt. Smarte 
materialvalg og innovativ design optimaliserer vekten og gir 
imponerende slitestyrke. Designen gjør det også enkelt å bytte ut 
slitedeler og reservedeler, slik at verktøyene beholder egenskapene 
i år etter år.

Les mer: rototilt.com/products

Rototilt® original redskap 
•  Skuffer | 1,5–40 tonn
•  Grabb | 1,5–32 tonn
•  Gripemoduler | 1,5–32 tonn
•  Jernbanegrabb | 10–19 tonn
•  Markvibratorer | 3–32 tonn
•  Rivetann | 2–32 tonn
•  Asfaltkuttere | 2–32 tonn
•  Avrettingsbjelker | 4–32 tonn

Treff Rototilt® på 
Vei og Anlegg 11.-14. 
Mai. Du finner oss 
i Hall C1 på Stand 12.

Med Rototilt QuickChange™ for maskinfester, 
tiltrotatorer og redskap kan du gjennomføre 
redskapsbytte av hydraulisk redskap uten å forlate 
førerhuset. Ler mer på rototilt.com/quickchange



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

Ta kontakt for et godt tilbud

• EHK/A er en vår mest solgte feiemaskin med 
oppsamler arbeidsbredde 1,49 til 3,27cm.

• EHK er modellen til større traktorer og hjul-
lastere. EHA er en feiekost uten oppsamler 
leveres fra 1,8 til 5 meters arbeidsbredde. 

• EHK er feiemaskiner med stort oppsamler-
volum. Passer hjullastere og gravemaskiner! 
Leveres med arbeidsbredde 1,5 til 3,5 meter.

• EHA leveres også til gravemaskiner og kraner 
fra 0,4 til 3 meter. 

Vama feiemaskiner  Finsk kvalitet!

Mange modeller med og uten oppsamler!
Arbeidsbredder fra 0,4 til 5 meter. 

EHK1800

EHK2200

EHA2500

EHK2500

Telenor – Alltid med.

Opplev dekning i verdensklasse med 
bedriftsabonnement fra Telenor

Som medlem i MEF får du gunstige priser hos Telenor.  
Kontakt oss på 09000 og få et bekymringsfritt  
mobilabonnement.

Nyhet: Mobilabonnement Frihet 
gir deg ubegrenset bruk av data
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På’n igjen – med friskt mot
Vi har lagt nok et annerledes år bak oss. Et år som har vært utfordrende for mange. De færreste hadde 
vel trodd, da pandemien kom, at den skulle vare ikke bare ut hele 2020, men også sette sitt preg på 
hele 2021. Nå skriver vi 2022, og jaggu er den ikke her fremdeles. Når denne lederen skrives, skulle 
Arctic Entrepreneur akkurat ha vært arrangert. Nå regner vi med at det viktige bransjetreffet i stedet 
kan arrangeres i april. I mellomtiden sliter de fleste av oss med rekordhøye strømpriser og ditto 
drivstoffpriser, mens vi skuler usikkert østover mot Putin som rasler med sablene.

Enkelte bransjeaktører er også opptatt av eksplosive(!) sprengstoffpriser, som igjen går utover 
prisen på mange anleggsprosjekter. Også her har faktisk Putin en finger med i spillet, viser det seg.

Han kan derimot ikke klandres for ekstremværet som raste over store deler av Sør-Norge i 
november. Stormen kom nemlig fra vest. Ikke desto mindre ødela den enorme mengder skog. Blant 
annet i Valdres, der Anleggsmaskinen har vært på besøk og sett på de kompliserte opprydnings-
arbeidene – som vil ta et helt år. Skogbruket er preget av små marginer og svært strenge krav til 
produksjon, og opprydningen vil gi røde tall for skogeiere. Da er det godt å vite at en økonomisk 
støtteordning er på vei, som blant annet MEF Skog har jobbet for.

Hva med maskinentreprenørene og -leverandørene? Hvordan har pande-
mien og usikre tider preget fjoråret for dem? Og hva med fremtidsutsiktene? 
Tall fra Maskingrossisternes Forening (MGF) og en kjapp intervjurunde med 
alle de største maskinleverandører i Norge viser at det er høy aktivitet der 
ute, og optimismen råder over hele fjøla. Fjoråret var preget av bedre salg 
enn forventet, til tross for utfordringer med leveringstider, og 2022 er året 
alt skal bli som normalt igjen. Eller?

Runar F. Daler – rd@mef.no
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OPPDAG BETYDELIGE DRIFTSFORDELER 

EN KOMPLETT SERIE 
MED SMØREFETT 

Sjekk hele serien med smørefett på
www.valvoline.no

VALVOLINE OIL AS

Industriveien 27B

2020 Skedsmokorset

Tlf. 64 83 52 00

JOAKIM SKOGLUND

Key Account Manager C&I 

joakim.skoglund@valvoline.no

Tlf. 92 02 70 34

De nye gravereglene dreier seg i hoved-
sak om planlegging, kontroll og opp- 
læring i forbindelse med grøftearbeid, og 
er hjemlet i forskrift om utførelse av arbeid, 
kapittel 21. Et nytt krav er at arbeidsgiver skal 
sørge for å utarbeide en plan når det graves 
dypere enn 1,25 meter. Når det gjelder selve 
utførelsen, er dybdekravene som tidligere.

– BEKLAGELIG OVERFOR  
VÅRE MEDLEMMER

Arbeidstilsynet vedtok endringene 15. 
desember 2021. Endringene trådte i kraft 
allerede 1. januar 2022. 

– Endringene er altså allerede gjeldende, 
og det er derfor viktig at entreprenørene 
setter seg godt inn i disse så fort som mulig, 
sier Frode M. Andersen, leder for HMS/KS 
i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). 

– Vi synes imidlertid det er beklagelig at 
regelendringene nærmest kom i romjulen, 
og at vi ikke har blitt informert om dette 
tidligere. Det er også beklagelig at myndig-
hetene ikke setter av tid fra en endring blir 
vedtatt til den er gjeldende, slik at vi som 
bransje får mulighet til å følge opp dette på 
en god måte, sier Andersen.

SYSTEMENE SKAL TILPASSES
– Arbeidet med å finne gode løsninger, slik 
at våre medlemmer kan oppfylle kravene 
i forskriften, er vi i gang med, forsikrer 
Andersen. 

– Dette gjøres gjennom å tilpasse vårt 
KS/HMS-system opp mot regelendringene. 
Vi ser også at de bransjeveilederne vi har 
i dag ikke er i henhold til forskriften, så vi 
vil være pådrivere for å få dette på plass, 
avslutter Andersen.

HOVEDPUNKTENE I ENDRINGENE 
ER SOM FØLGER:
A. Opplæring i graving og arbeid i grave-
groper
Arbeid i dype gravegroper, grøfter og 
sjakter er regnet som særlig farlig arbeid. 
Alle som deltar i gravearbeid, enten man  
er gravemaskinfører eller en rørlegger som 
arbeider nede i gravegropen, skal derfor ha 
nødvendig opplæring i arbeidet.

Arbeidstakere som skal grave dypere 
enn 1,25 meter skal ha særskilt opplæring 
i gravearbeid.

Det skal dokumenteres hvilke arbeidsta-
kere som har fått hvilken opplæring.

B. Lag en graveplan
Graves det dypere enn 1,25 meter skal det 
utarbeides en plan for arbeidet som bygger 
på kartleggingen og risikovurderingen som 
er gjort.
C. Kontroll av gravegroper
Arbeidsgiver skal sørge for at det gjennom-
føres:

 ■ Nødvendige kontroller av gravegropene 
før arbeidet nede i gravegropene starter.

 ■ Løpende kontroller under gravearbeidet.
Spesielt viktig er det med kontroller av 

gravegropen etter uvær, tørkeperioder, 
store nedbørsmengder og lignende som 
kan påvirke stabiliteten av gravesidene.
D. Generelle forholdsregler ved grave-
arbeid
Alt gravearbeid skal utføres på en trygg og 
sikker måte, og det skal alltid være sikker 
adkomst til gravegropen.

Ved gravegroper som er grunnere enn 2 
meter, kan det brukes loddrette sider uten 
avstivning, med mindre det foreligger 
særlige faremomenter. For alle andre grave-
groper som ikke er avstivet, skal sidene gis 
en forsvarlig helling. 

Endringer i 
gravereglene
Like før jul vedtok Arbeidstilsynet endringer i gravereglene. Disse trådte i kraft 
allerede 1. januar 2022. – Beklagelig at dette nærmest kom i romjulen, og at vi ikke 
har blitt informert tidligere, sier Frode M. Andersen i MEF.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

IKKE IDEELT: Frode M. Andersen i 
MEF er ikke videre imponert over 
måten de nye reglene ble innført 
på. Men det er viktig at entrepre-
nørene setter seg godt inn i dem 
så fort som mulig. (Foto: Jørn 
Søderholm).

NYE REGLER: De nye grave- 
reglene dreier seg i hovedsak  
om planlegging, kontroll og  
opplæring i forbindelse  
med grøftearbeid.
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og strømutgiftene har, som vi alle vet, steget kraftig, noe som også 
bidrar til et økt kostnadsbilde, forteller Jensen.

– I verste fall kan vi risikere at pågående prosjekter blir satt på 
vent og kommende prosjekter blir utsatt, selvfølgelig avhengig av 
hvor stor andel av prosjektkostnaden sprengningsarbeidene utgjør. 
Vi forklarer bakgrunnen for prisøkningen til sprengingsentrepre-
nørene, og de må forklare det videre til sine oppdragsgivere. Det er 
derfor viktig at byggherrene forstår den utfordrende situasjonen 
til sprengningsentreprenørene, sier han.  

HELE EUROPA
Jørn Ivar Solum, daglig leder for en av de andre store sprengstoffle-
verandørene i landet, Austin Norge, bekrefter det Jensen forteller.

– Prisen på ammoniakk har økt fra ca. 300 dollar til ca. 1200 
dollar per tonn i løpet av ett år. I tillegg er hele Europa preget av 
koronasituasjonen og ettervirkninger av det, med blant annet 
transportutfordringer, forsinkede leveringer og mangler på andre 
råvarer som plast og metaller. Vi har vært leveringsdyktige så 
langt og skal også være det fremover, men prisene er helt klart en 
utfordring. Vi har foreløpig ikke på langt nær klart å øke prisene 
på våre produkter i tilsvarende grad som råvareprisene har gått 
opp, sier han. 

– Vi opplever situasjonen som ganske utfordrende, men jeg er 
født optimist og regner med at dette vil gå seg til igjen etter hvert. 
Men selv om gassprisen skulle flate ut og eventuelt gå ned igjen, 
så skal gasslagrene i Europa fylles opp igjen, noe som vil ta tid. 
Man vil dermed ikke dra nytte av en eventuell lavere gasspris på 
en god stund. Dette er det samme over hele Europa. Vi er en del 
av et globalt system, sier han.

– BYGGHERRENE MÅ FORSTÅ SITUASJONEN
Sprengningsentreprenøren Kjell Foss AS fra Vestfold handler 
sprengstoff for flere titalls millioner kroner i året, og merker godt 

til den store prisøkningen.
– Dette er en ganske heftig prisøk-

ning – flere titalls prosent – som 

naturlig nok får konsekvenser for prisen på våre tjenester, sier 
daglig leder Kristoffer Foss. 

– Én ting er anbud som vi priser nå; da kan vi jo prise dette 
inn. For de jobbene vi allerede er i gang med, og særlig de lengre 
kontraktene, stiller det seg annerledes. Da er det jo for sent å prise 
det inn. Alternativet er da å sitte i kontrakten og tape penger hele 
veien, eller få gjennom en prisøkning, noe som er meget vanskelig 
i langsiktige kontrakter. Det er viktig at byggherrene er klar over 
denne situasjonen, sier han.

– MÅ FÅ DEKKET DET INN
– Når prisøkningen blir så stor, håper vi i MEF at de store bygg-
herrene har forståelse for at våre entreprenører må får dekket 
inn denne prisøkningen i prosjektene, sier Frode M. Andersen, 
fagansvarlig for sprengning i Maskinentreprenørenes Forbund 
(MEF).

– Det er viktig å huske på at selv om vi er relativt store på 
sprengning i Norge fordi vi har mye fjell, så er vi jo ikke store 
i verdenssammenheng. Vi er prisgitt internasjonale priser på 
sprengstoff og råvarer, og når sprengstoffprisen går voldsomt opp 
underveis i en jobb, så blir det utfordrende. Tar man høyde for slike 
prisøkninger i en anbudsrunde, risikerer man jo å ikke få jobben. 
Det bør derfor være mulighet for prisjusteringer underveis i et 
prosjekt dersom det blir store endringer i pris på råvarer. Det er 
jo åpenbart en stor usikkerhet rundt dette, sier han. 

dieseltank.no

Western 
transporttanker

Transporteres med truck eller kran

Egnet til store og små anlegg

Godkjent etter ADR-forskriftene

– Prisøkningen på sprengstoff skyldes i stor grad at naturgass, 
spesielt i Europa, har blitt veldig dyrt det siste året. Av naturgass 
lager man ammoniakk, og av ammoniakk lages ammoniumnitrat, 
som er hovedingrediensen i de fleste sprengstoff og kunstgjødsel, 
forklarer Petter S. Jensen, daglig leder i Forcit Norway, en av landets 
største sprengstoffleverandører.

FIRE GANGER SÅ DYRT
Bakgrunnen for de høye gassprisene er enkelt forklart dårlig tilgang 
på gass i Europa.

– Det skyldes blant annet mindre leveranser av russisk gass, i 
påvente av den kontroversielle russiske rørledningen Nord Stream 2.  
Økte strømpriser her hjemme er vel også direkte relatert til samme 
problemstilling, da både gass og strøm er viktige innsatsfaktorer i 
energiforsyningen. Det hjelper dessverre heller ikke på prisbildet 
med nedstengning av kjernekraftverk og overgang til alternative 
energikilder, sier Jensen.  

– Prisøkningen på ammoniumnitrat har gått gradvis oppover 
i løpet av 2021, men har virkelig dratt seg til etter sommerferien. 
Nå er det snart fire ganger så dyrt som for ett år siden. Går vi litt 
lengre tilbake, fra tredje kvartal 2020 og til første kvartal 2022, 
så er det seks-gangen! Det er klart at når prisene på innkjøp 
stiger for oss, så har vi ikke noe annet valg enn å øke prisene ut 
igjen, sier han.

UTSATTE PROSJEKTER?
Foreløpig har salget av sprengstoff gått som normalt hos Forcit, 
og anleggsprosjektene går sin gang, men aktørene er bekymret 
for prisutviklingen og hva det kan føre til.

– Vi justerer vanligvis prisene én gang i året, men med denne 
utviklingen må vi nok lage nye prislister hvert kvartal fremover. 
Bare det siste halvåret har listeprisen på sprengstoff økt med 25 
prosent. Likevel er det ikke nok til å dekke de økte kostnadene, 
som dessuten ser ut til stige videre. I tillegg øker prisen på diesel, 

Det er ikke bare strømprisen som har skutt i været den siste tiden. En voldsom 
prisvekst på sprengstoff skaper nå bekymringer for aktører i anleggsbransjen. 
Tekst: Runar F. Daler – rd@mef.no

Eksplosiv prisvekst 
på sprengstoff

DYRERE: Sprengstoff har hatt en  
eksplosiv prisutvikling den siste  

tiden. (Foto: Runar F. Daler). 

TIL VÆRS: Prisen på ammoniakk har skutt i været.  
(Illustrasjon: Forcit Norway). 

MÅ ØKE PRISENE: – Når prisene 
på innkjøp stiger, så har vi ikke 
noe annet valg enn å øke prisene 
ut igjen, sier Petter S. Jensen, 
daglig leder i Forcit Norway. 
(Foto: Forcit Norway).

IKKE NOK: Austin Norge har fore-
løpig ikke på langt nær klart å øke 
prisene på sine produkter i tilsva-
rende grad som råvareprisene har 
gått opp, ifølge daglig leder Jørn 
Ivar Solum. (Foto: Austin Norge).

FÅR KONSEKVENSER: Den heftige 
prisøkning på sprengstoff får naturlig 
nok konsekvenser for prisen på 
tjenestene til sprengningsentrepre- 
nøren Kjell Foss AS, ifølge daglig leder  
Kristoffer Foss. (Foto: Runar F. Daler).
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Anleggsmaskiner
Gravemaskiner, hjullastere,

minidumpere, teleskoptrucker og 
nydyrkningsmaskiner.

Service
Vi har servicebiler, verksted og 

delelager i Trondheim, og har gode 
servicepartnere i hele Norge.

Utstyr
Vi leverer utstyr til 

gravemaskiner, hjullastere 
og teleskoptrucker.

Utleie
Vi leier ut demoleringsutstyr 

for gravemaskiner og 
grøftesikringssystemer.

Vi er Wacker Neuson 
forhandler i Trøndelag, 
Nordland og Harstad.

100% elektrisk, 
– null utslipp.

– El-maskinene ble lansert rett før julen 
2020, og vi solgte 10 el-gravere i fjor. Det er 
de første av disse som nå klargjøres for utle-
vering til kunde, sier Tor Anders Høgaas, 
daglig leder i Rosendal Maskin AS. 

Høgaas viser oss inn i verkstedhallen ved 
det nye hovedkontoret i Askim. Anlegget 
som ble tatt i bruk på sensommeren i fjor, er 
designet av en gruppe ansatte hos Rosendal 
Maskin, og ifølge Høgaas er bygget optimalt 
i forhold til selskapets behov for effektiv 
drift. 

TRE EL-MODELLER
I verkstedhallen står tre batterielektriske 
DX165W-5. Alle tre kommer direkte fra 
Staad BV i Nederland. El-maskinen forlater 
nemlig Doosan-fabrikken med dieselmotor, 
og bygges om til el-drift hos Doosan-for-
handleren i Nederland. 

Foreløpig er det tre elektriske modeller 
Rosendal Maskin kan tilby; DX19 minigra-
ver på to tonn, hjulgraveren DX165W-5 
på 17 tonn, og DX300LC-7, som er en 
30-tonns beltegraver. 

UTSKIFTBARE BATTERIER
Hjulgraveren DX165W-5 på 17 tonn drives 
av en elektromotor på 102 kW nominell 
effekt. Denne får energien fra to batteri-
pakker med total tilgjengelig effekt på 280 
kWh. Driftstiden oppgis til åtte timer med 
middels belastning.

Det spesielle med denne maskinen, er at 

batteripakkene kan løftes ut av maskinen, 
og lades separat. 

– Vi er alene i markedet om å tilby 
utskiftbare batterier. Man kan da kjøre med 
ett batteri i maskinen, og lade det andre 
batteriet eksternt. Gjør man dette, settes 
et adapter inn der batteriet skulle stått. 
Adapteret fylles med sand og har samme 
vekt som batteriet, sier Høgaas. 

Ladetid ved DC-lading (hurtiglading) er 
60-90 minutter pr batteri. I tillegg finnes 

det ombordlader på 44 kW på maskinen, 
der man kan lade begge batteriene over 
natten (seks timer pr. batteri). Maskin og 
hvert av batteriene er utstyrt med CCS 
ladekontakt, samme løsning som de fleste 
elbiler bruker.

Etter at el-graverne er klargjort og 
påmontert utstyr i henhold til kundespe-
sifikasjonene, vil det de første ukene av 2022 
rulle ut flere el-hjulgravere fra Rosendal 
Maskin AS. 

Ruller ut el-gravere
På slutten av fjoråret fikk Rosendal Maskin AS inn de fire første el-hjulgraverne til 
hovedkontoret i Askim. Nå klargjøres Doosan-maskinene for utlevering til kundene 
som var først ute med å bestille. 
Tekst og foto: Njål Hagen – njal.hagen@mef.no

KLAR FOR 
LEVERING: 
Tor Anders 

Høgaas, daglig 
leder i Rosendal 

Maskin AS, på 
en av de første 

DX165W-5 som 
skal leveres til 

kunde. 

FØRST UT: Denne hjulgraveren skal til Becker Entreprenør AS. Selskapet var det første til å skrive 
intensjonsavtale på Doosan DX300LC-7 elektrisk graver, i tillegg til den elektriske hjulgraveren. 
Stålkassen i front er adapteret som settes inn når ett av batteriene tas ut for ekstern lading.
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AS Hydrema
www.hydrema.com

Service: 613 14 010

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

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

Snakk Med Dumperspesialisten! 

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

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

Etter å ha havnet på tredjeplass i 2020, var Toyota Hilux i fjor 
igjen Norges mest solgte pickup. Faktisk økte Hilux-salget med 
hele 66 prosent. At modellen kom i en oppgradert versjon bidro 
nok mye til topplasseringen. 

FORMIDABEL ØKNING
Selv om Hilux-salget økte betraktelig, var det allikevel ikke  
den modellen som økte mest. Den seieren tok nemlig Isuzu 
D-Max – både i antall og prosent. Hele 840 flere D-Max ble 
solgt i 2021 enn i 2020, noe som gir en prosentvis økning på 
formidable 210 prosent. 

Ford klarte å øke et allerede godt salg av Ranger med 131 pickuper  
fra 2020 til 2021, og ble en klar nummer to på salgsstatistikken. 

Modellen med størst nedgang i salget var VW Amarok. Salget 
sank med hele 94 prosent fra 2020 til 2021, men dette kan for- 

klares med at det kun var siste rest av lagerbiler som gikk ut i fjor.  
Volkswagen har lansert at det kommer en ny Amarok til sommeren, 
men spørsmålet er vel om den kommer tidlig nok til at Amarok 
kan kjempe seg tilbake i salgstoppen. 

Totalt ble det solgt 4484 pickuper i fjor (3977 i 2020), hvorav de 
tre mest solgte modellene sørget for 4009 av disse. 

Pickupsalget i 2021 var preget av  
at enkelte modeller hadde fått en 
oppgradering, mens andre var på tur ut.
Tekst: Njål Hagen – njal.hagen@mef.no

Toyota Hilux 
tilbake på toppen

PICKUP-REGISTRERINGENE I 2021  
(TI MEST SOLGTE):

Toyota Hilux: 1412 (849 i 2020)
Ford Ranger:  1357  (1226 i 2020)
Isuzu D-Max:  1240  (400 i 2020)
Nissan Navara:  197  (250 i 2020)
Mitsubishi L200:  157  (246 i 2020)
Volkswagen Amarok:  46  (879 i 2020)
Jeep Gladiator: 29  (0 i 2020)
Ford F-150: 15  (8 i 2020)
RAM 1500:  10  (11 i 2020)
Chevrolet Silverado:  9  (2 i 2020)

(Kilde: OFV/YrkesBil)

MESTSELGENDE: Toyota Hilux ble Norges mest solgte 
pickup i 2021. Dette er den nye Hilux GR SPORT som 

blir den nye toppmodellen i Hilux-serien, og som kom-
mer i salg til sommeren. Foto: Toyota

2022: Volkswagen har tidligere 
varslet at de kommer med en helt 
ny og oppgradert Amarok i 2022. 
Illustrasjon: VW

Ny VW Amarok til sommeren
Når Volkswagen til sommeren 2022 presenterer den nye 
Amarok, er det en pickup som er fire cm bredere og ti cm 
lenger enn forgjengeren. Den får også flere nye tekniske løsnin-
ger, og betydelige oppgraderinger innvendig, røper Volkswagen. I 
Norge vil den nye Amarok pickup bli solgt med en V6 dieselmotor. 
Volkswagen har produsert Amarok pickup siden 2010, og solgt 
over 815 000 biler på verdensbasis. Den kommende generasjonen 
er utviklet av et team fra Australia og Europa, og produksjonen 
finner sted i den sørafrikanske byen Silverton.
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dørene, når det gjelder dette problemet. Det ville vel vært en smal 
sak i 2022 å gjøre de ulike komponentene sporbare, så man kan 
overvåke hvor de befinner seg til enhver tid. Dette er jo GPS- 
utstyr, tross alt, sier han.

– Kanskje kunne komponentene også vært bygget på en slik 
måte at de ikke fungerer sammen uten en kode, eller lignende. 
Jeg er ingen ekspert på dette, men det handler vel mer om vilje 
enn tekniske muligheter for å gjøre noe med problemet, sier han 
lettere oppgitt.

FOREBYGGENDE TILTAK
Politioverbetjent Rune Røddesnes oppfordrer maskinentrepre-
nører landet over om å være påpasselige, da slike bander gjerne 
forflytter seg raskt.

– Vi ønsker å ha fokus på forebygging. Man bør være på vakt, 
sikre verdiene, sjekke at kameraer og låser og så videre fungerer.  
Gjerne også demontere GPS-utstyr og ta det med seg når arbeids-
dagen er over, selv om vi forstår at det ikke nødvendigvis er så 
enkelt, sier han.

– Nå kan vi naturligvis ikke være sikre på at dette dreier seg 
om omreisende vinningskriminelle, men hvis det gjør det, så er 
erfaringer fra tidligere at de forflytter seg raskt rundt omkring i 
landet. Akkurat nå skjer det her i Trøndelag, men i morgen kan 
de fort være i Nordland eller på Gjøvik. Så det er lurt at alle gjør 
forebyggende tiltak, for å redusere at dette skjer hos seg.

TIPS POLITIET
– Når det gjelder de tre sakene fra i går, på Melhus og Tiller, pågår 
det nå etterforskning med blant annet innhenting av tips, opplys-
ninger fra naboer og eventuell kameraovervåkning. Dersom noen 
har tips angående disse sakene, ta kontakt med oss, anmoder han.

Politiet kan tipses på telefon 02800. 

– Tyvene har forsynt seg av ulike GPS-komponenter, som antenner 
og tallerkener. Totalt fire maskiner på tre ulike plasser er berørt. 
De har også kommet seg inn i hyttene og tatt med skjermer og 
annet utstyr. Vår teori er at dette er mobile vinningskriminelle, 
som vi har erfart at har vært på raid i Norge tidligere, sier politi-
overbetjent Rune Røddesnes ved Heimdal politistasjon.

PROFFE KJELTRINGER
Jonas Myhr, daglig leder i Jernbetong AS, som er en av de utsatte 
bedriftene, forteller at tyveriet ikke er utført av amatører.

– Det ser ut som det er fagfolk som har vært på ferde, for det er 
veldig klinisk og ryddig utført. De har tatt antenner og hoveden-
heten fra vår maskin og supplert med annet utstyr fra en av de 
andre berørte anleggsplassene, så de sitter igjen med komplett 
anlegg. Det er helt tydelig at de vet hva de driver med. Heldigvis 
har det ikke vært noe hærverk på maskinene, sier han.

I EN KASSEBIL PÅ VEI OVER ØSTERSJØEN
– Er det hensiktsmessig å demontere og ta med utstyret etter hver 
arbeidsdag, for å unngå slike hendelser?

– Nei, vi har konkludert at med at det ikke er hensiktsmessig, for 
da sliter vi ut festene. Dette utstyret er rett og slett ikke konstruert 
for daglig demontering. Vi tar av utstyret før alle ferier, men ikke 

hver dag, forklarer Myhr, som overhodet ikke har noen tro på at 
utstyret vil komme til rette igjen.

– Det befinner seg nok i en kassebil i Sverige eller på vei over 
Østersjøen nå, sier han og ler.

SITTER PRODUSENTENE MED LØSNINGEN?
Bedriftslederen har også et aldri så lite hjertesukk til produsenter 
og leverandører av GPS-utstyr.

– Jeg må si jeg savner et initiativ fra produsentene og leveran-

Trøgstadveien 550,

I januar var det innbrudd og tyveri på tre anleggsplasser i Trøndelag. GPS-utstyr 
for totalt 1 million kroner ble stjålet. Politiet mistenker omreisende bander, og ber 
maskinentreprenører landet over være på vakt.
Tekst: Runar F. Daler – rd@mef.no

Kjeltringer på ferde igjen  
– pass på GPS-utstyret ditt

TYVERI: Dette er en av anleggsplassene 
hvor tyver var på ferde i januar i år. En 

gravemaskin fra Jernbetong AS ble frastjålet 
GPS-utstyr for flere hundre tusen kroner. 

(Foto innhentet fra Trøndelag politidistrikt).

INNBRUDD: I nattens mulm og 
mørke ble det gjort innbrudd i 
denne doseren. (Foto innhentet 
fra Trøndelag politidistrikt).

TROR TYVENE ER PROFFE: 
Jonas Myhr, daglig leder i 
Jernbetong AS. (Privat foto).

TOK ANTENNER: 
GPS-antenner har 
blant annet blitt 
stjålet. (Foto inn-
hentet fra Trøndelag 
politidistrikt).
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Først innførte Vann- og avløpsetaten krav om biodrivstoff i sine 
anbudsrunder, og etter hvert ble utslippsfri byggeprosess tungt 
vektlagt.

– Vi har vektlagt miljøprestasjon og utslippsfri prosjektgjennom-
føring siden 2019 i konkurransen om anleggsoppdrag. Dette har 
bidratt til at entreprenørene kan investere i en utslippsfri maskin-
park, sier Hauge.

KAN NÅ MÅLET FØR TIDEN
Oslo kommune har et mål om at kommunens egne byggeprosjekter 
skal være utslippsfrie innen 2025, og Heidi Sørensen er fornøyd 
med utviklingen.

– Å sette krav om utslippsfri byggeprosess i anskaffelser har vært 
så effektivt at vi kan nå målet tidligere enn 2025, sier Sørensen.

Noe av utfordringen skal ha vært å få nok tilgang på maski-
ner, men Oslo kommune mener at i 2022 vil trolig 15 prosent av 

nysalget av gravemaskiner i 
Norge være elektriske. Ifølge 
kommunen vil den utviklin-
gen som nå skjer i Oslo og 
Norge, bidra til at produk-
sjonen av elektriske anleggs-
maskiner går fortere. 

– Utslippsfri byggeprosess gjør at vi alle får en bedre by å bo i. 
Mindre støy, bedre luft og bedre arbeidsmiljø er veldig positive 
bieffekter, samtidig som utslippene går ned, sier Heidi Sørensen, 
direktør i Klimaetaten.

Oslo kommune har et mål om 95 prosent reduksjon av klimagas-
ser innen 2030. For å nå det målet opplyser kommunen at det må 
settes inn tiltak i alle sektorer, også bygg- og anleggsvirksomheten.

HAR GITT RESULTATER
Utslipp fra annen mobil forbrenning, hvor det meste antas å komme 
fra anleggsmaskiner, var ifølge Miljødirektoratet snaut 250 000 
tonn CO2 i 2019. Det skal være omtrent en femtedel av Oslos 
samlede klimagassutslipp, tilsvarende utslipp fra mer enn 100 000 
personbiler i vanlig bruk, ifølge kommunen.

Oslo bygger skoler, veier, sykehjem, barnehager og mye annet, 
til en verdi av om lag 10 milliarder kroner årlig, og kommunen 
skal i flere år ha jobbet for å få ned utslippene fra byggeplasser. 

Oslo kommune har siden høsten 2019 premiert leverandører som 
kan tilby utslippsfri byggeprosess i konkurransen om kommunens  
egne bygg- og anleggsprosjekter. En utslippsfri byggeprosess 
innebærer utslippsfrie maskiner på byggeplassen og utslippsfri 
transport, og det har ifølge kommunen gitt resultater.

STILLER KRAV OM UTSLIPPSFRI ANLEGGSPLASS
Sintef har på oppdrag for Klimaetaten kartlagt resultatene av nye 

klimakrav. Gjennomgangen skal vise at aktiv og koordinert bruk 
av innkjøpsmakt på denne måten kan være et svært kraftfullt 
klimaverktøy. 

– For tre år siden fantes ikke store elektriske anleggsmaskiner. Nå 
har mer enn 30 ulike byggeplasser i Oslo tunge utslippsfrie anleggs-
maskiner i arbeid. Over 20 ulike typer utslippsfrie anleggsmaskiner og 
kjøretøy er i bruk på kommunens byggeplasser, skriver Oslo kommune.

Resultatene etter to år skal være oppløftende, og det skjer nå 
en rask omstilling på byggeplasser hvor kommunen er byggherre. 
Rapporten fra Sintef viser at utviklingen mot utslippsfrie bygge- 
og anleggsplasser går i et høyt tempo, selv om det gjenstår noen 
utfordringer. 

NEDPRIORITERT STRØMFORSYNING
Oslo kommune skal ha jobbet for å finne gode virkemidler som 
kan få ned klimagassutslippene i bygge- og anleggsbransjen. Det 
å få til en omstilling krever, ifølge kommunen, god innsikt og 
forståelse for hvor skoen trykker for entreprenørene.

– Vi ser at tilgang på strøm kan være en utfordring, særlig på 
de større prosjektene med flere tyngre og maskiner og kjøretøy, 
sier Heidi Sørensen.

Ifølge Sintef-rapporten opplever entreprenører ofte at provisorisk 
strøm blir nedprioritert i forhold til permanent strømforsyning. 
Det skal derfor være behov for gode rutiner og prosedyrer når 
entreprenører skal skaffe seg anleggsstrøm.

JOBBET SYSTEMATISK
Det skal være Vann- og avløpsetaten som i stor grad har lykkes med 
å få til mange prosjekter med høy andel av utslippsfri energibruk.

– Vi har jobbet systematisk siden 2017 med å innføre utslippsfri 
byggeprosess i våre prosjekter, og at resultatene nå er så gode 
er vi veldig glad for, sier Espen Hauge, seksjonsleder i Vann- og 
avløpsetaten i Oslo kommune.

Oslo kommune har et mål om at 
kommunens egne byggeprosjekter skal 
være utslippsfrie innen 2025. Omstil-
lingen går fortere enn forventet. 
Tekst: Njål Hagen – njal.hagen@mef.no

Overgangen til u tslippsfri 
byggeprosess sk yter fart

BRA: Heidi Sørensen, direktør 
i Klimaetaten, er fornøyd med 
utviklingen mot utslippsfri 
byggeprosess i Oslo kommune. 
Foto: Oslo kommune.

UTSLIPPSFRI: Over 20 ulike typer utslippsfrie anleggsmaskiner og kjøretøy skal være 
i bruk på Oslo kommunes byggeplasser. Foto: Klimaetaten Oslo

I FLERE LEDD: Utslippsfritt i flere ledd på Vann- og avløps- 
etatens anleggsplass på Vålerenga. El-graveren er koblet til 
ladecontainer, mens massetransporten skjer med el-lastebil. 
Foto: Klimaetaten Oslo

MED EL-MASKIN: Åpningen av Hovinbekken gjennom Klosterenga skjer 
også med elektriske anleggsmaskiner. Foto: Klimaetaten Oslo

Elektrisk oppladbar 
vinsj, en løsning for 
framtiden 

Storgata 18, 2000 Lillestrøm, NORGE
Telefon: +47 22 83 29 00
post@eb-elektro.no, www.eb-elektro.no

• Grønn profil
• Helelektrisk oppladbar vinsj
• Fri for hydraulikk og olje
• Stillegående og godt egnet for prosjekter i tettbygde strøk
• Fjernstyringskonsoll og nytt digitalt brukergrensesnitt på vinsjen
• Kapasitet på PE 1250 er inntil 50 kN
• Produsert i Europa

Fjernstyring Nytt digitalt enterface

Fokuset på utslippsfrie anleggsplasser øker og da  
er elektriske maskiner og utstyr løsningen.

Tesmec har utviklet en helelektrisk oppladbar vinsj på inntil 
50kN trekkraft, dette er et perfekt valg for oppgaven og 
passer perfekt for oppdrag på utslippsfrie anleggsplasser,  
i tettbygde strøk, tunneler, gruver, innendørs, etc.

Se demo video på www.eb-elektro.no
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– Modellen har fått seg et bra løft med hensyn til førerkomfort og 
støy. Hold-funksjon på ekstrahydraulikken er en stor forbedring. 
Modellen er lovlig å kjøre langs vei, og er godt egnet til blant annet 
brøyting. Den er smidig og perfekt som servicemaskin. Maskinen 
er oversiktlig å operere idet et nytt 270-graders kamera gir føreren 
full kontroll. Den kan også leveres med multifunksjonsspak, eller 
«fingertip»-spak etter ønske, sier Espen Olsen, teknisk sjef og 
hjullasterspesialist hos Nasta. 

TRE ULIKE LASTEAGGREGAT
Raskere og mer effektive lastesykluser oppnås gjennom det såkalte 
«Approach Speed Control»-systemet, som ifølge Nasta reduserer 
drivstofforbruket med 16 prosent. Føreren kan overvåke driv-
stofforbruket via ECO-måleren, og ytelsen kan økes med flere 
justerbare funksjoner. Power boost-funksjonen øker automatisk 
turtallet i motbakke.

Hitachi ZW180-7 kan brukes med et 
stort utvalg av utstyr, og det er tre ulike 
lasteaggregat tilgjengelig - standard, høy 
og parallell. 

Hitachi har gjort flere endringer for å 
bedre komforten og sikkerheten, og støy- 
og vibrasjonsmålingene skal være blant 
de laveste i klassen. Blant endringene er: 

 ■ Elektriske spaker som følger setet.
 ■ Bedre plassering av ryggeskjerm med 

nytt kamera og nye ryggesensorer.
 ■ Ergonomisk multifunksjonsspak.
 ■ Innebygget vektindikator.
 ■ Nye lys, samt designendringer som 

gir bedre sikt og mindre forstyrrende 
refleksjoner.

FLERE OVERVÅKNINGSSYSTEMER
Gjennom hele livssyklusen til de nye ZW-7-hjullasterne tilbyr 
Nasta og Hitachi tilgang til viktige data og verktøy slik at eier og 
operatør kan administrere maskin og maskinpark mest mulig 
effektivt. Disse inkluderer allerede eksisterende maskinover-
våkingssystemer som ConSite (en del av Global e-Service), og 
ConSite Pocket-appen, som hjelper til med å overvåke ytelse, 
spore plassering og planlegge vedlikeholdet. 

LEDNINGSMÅLING
I HENHOLD TIL NY
FORSKRIFT
Vi tilbyr nå en landsdekkende 
tjeneste som sikrer innmåling 
etter kravene i den nye 
ledningsregistreringsforskriften 
som trådte i kraft 1.7.2021

Geomatikk
digitaliserer 
din hverdag

Følg oss i våre sosiale kanaler         Geomatikk AS         Geomatikk AS   Nettside www.geomatikk.no

Registrering
i henhold til

netteiers krav,
slik at dette 

lastes rett inn 
i NIS

Enkel 
bestillings-
løsning for 
registrering,

oppfølging og
levering av 

utføutførte oppdrag

Utfører
innmålings-

oppdrag på åpen
grøft til

konkurranse-
dyktige priser

Effektiv 
innmåling 
med egen 

app som er 
spesiallaget for 
ledningsmåling

ZW180-7 er nyeste tilskudd i Hitachis 7-serie, og et nytt lastindikatorsystem skal 
bidra til raskere lastesyklus og redusert drivstofforbruk. I tillegg skal hjullasterens 
redesignede førerhytte gi bedre komfort og lavere støynivå. 
Tekst: Njål Hagen – njal.hagen@mef.no

Raskere og mer effektiv 
hjullaster fra Hitachi

TEKNISKE DATA:
Maskinvekt: 15 710 kg
Motoreffekt: 129 kW / 173 hk
Skuffestørrelse: 2500 – 5200 liter

MER EFFEKTIV: Hitachis nye hjullastermodell ZW180-7. Foto: Hitachi

Espen Olsen, teknisk sjef 
og hjullasterspesialist hos 

Nasta. Foto: Nasta

MULTIFUNKSJONER: Bedre plassering av 
skjerm og spaker er blant endringene som 
bidrar til økt komfort for føreren. Foto: Hitachi

 

  

HJULBRAKKER OG TILHENGERE 
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NETTSIDEN FOSSILFRILASTEBIL.NO
Ambisjonene er klare: Oslo ønsker å bli en tilnærmet nullut-
slippsby innen 2030, og Fylkesrådet i Viken har som mål at fylket 

skal bli et nullutslippssamfunn, der klimagassutslippene fra Viken 
skal reduseres med minst 80 prosent innen 2030. For å nå målet, 
må også utslippene fra tunge kjøretøy reduseres.

– Det er bra at næringslivet i Osloregionen er ambisiøse og 
ønsker å kutte sine klimagassutslipp, men veien til omstillingen 
kan være litt krevende, spesielt for mindre aktører. Nå vil Oslo og 
Viken hjelpe tungtransportaktørene slik at det blir lettere for hele 
bransjen å omstille seg. På den nye nettsiden vår, fossilfrilastebil.no,  
deles matnyttig informasjon slik som støtteordninger, miljøkrav 
i kommunens innkjøp og en oversikt over hvilke klimavennlige 
kjøretøymodeller som finnes på markedet, forteller byråd for miljø 
og samferdsel, Sirin Stav (MDG).

 
FOSSILFRI LASTEBILPARADE
For å markere starten på det tunge samarbeidet ble det 19. januar 
arrangert fossilfri lastebilparade. Den besto av sju kjøretøy, som 
startet ferden på Tusenfryd, syd for Oslo, og endte opp på Grønlia 
i Oslo havn. Grønlia er et av områdene hvor kommunen jobber 
med å etablere lading for tunge kjøretøy.

Lastebiler fra Becker, Schenker, ASKO, Posten og Tom 
Wilhelmsen, i tillegg til Oslo Havns egen el-lastebil, dannet 
lastebilparaden.

Lastebilparaden besto av både elektriske og biogassdrevne laste-
biler og tippbiler som benyttes til anleggstransport, og distribu-
sjonsbiler som brukes til varelevering i Oslo. Aktørene som deltok 
i paraden hadde ønske om å delta med flere fossilfrie lastebiler, 
men parkeringsplassen på Grønlia satte begrensningen på hvor 
mange som kunne delta.

 
UTFORDRENDE INFRASTRUKTUR
Det er fortsatt mye som gjenstår for en rask omstilling til fossilfrie 
transportløsninger for næringen. Ifølge Klimaetaten jobbes det 
med å se på løsninger for lade- og fylleinfrastruktur, og det er 
allerede etablert en tilskuddsordning til bedrifter i Oslo som vil 
etablere lastebilladere. 

PÅVISNINGSDATA
TIL MASKINSTYRING
Vi måler inn påviste merker, 
slik at du kan laste disse inn i 
maskinstyringssystemet

Geomatikk
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Norsk nettbutikk med eget lager og stort utvalg av GPS, 
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Tunge kjøretøy skal stå for 25 prosent av utslippene fra veitrafikken i Oslo,  
og Klimaetatens beregninger av utslippene mot 2030 viser at utslipp fra tunge 
kjøretøy ikke vil gå ned uten ytterligere tiltak. 
Tekst: Njål Hagen - njal.hagen@mef.no

Samarbeider om 
fossilfri tungtransport

FOSSILFRITT: Miljøbyråd Sirin Stav  
og fylkesråd Olav Skinnes sammen med  

de sju sjåførene i paraden: Andrea 
Josefine Nyland (Tom Wilhelmsen), 

Hans Erik Becker (Becker), Waqar 
Khan (Schenker), Finn Axel Gulbrandsen 

(Oslo havn), Vedat Yilmaz (Posten), 
Gunn-Heidi Wilhelmsen (Asko) og Simen  

Fearnley (Asko). Foto: Nils Gelting 
Andresen/Klimaetaten
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Den senere tids snøfall har medført høy akti-
vitet ved NCC SnowClean. Siden snøsmelte-
ren startet opp for alvor på nyåret er en i ferd 
med å passere gamle snørekorder for smelting 
og rensing, skriver NCC i en melding.

– På halvannen ukes drift har vi snart 
smeltet og renset like mye snø som vi 
gjorde til sammen i hele fjor vinter, sier 
Hans Kevin, prosjektleder i NCC. Han er 
ansvarlig for driften av NCC SnowClean 
og har vært med alle de ti vintrene NCC 

har hatt oppdraget med å smelte snø fra 
Oslo-gatene. 

Anlegget er fra i vinter flyttet fra Akers-
huskaia til Grønlia i havnen i Oslo.

– Vi har god erfaring med dette, kjenner 
anleggets kapasitet svært godt, og med god 
planlegging og logistikk håndteres snømeng-
dene helt utmerket, forteller Kevin.

I KØ FOR Å LEVERE SNØ
Daglig står snølastede lastebiler og traktorer 

med hengere i kø for å levere snø til smelting 
og rensing ved anlegget. Cirka hvert tredje 
minutt leverer en transportbil snø til anlegget. 
Det utgjør, ifølge NCC, rundt 20 snølass og 
rundt 5-600 kubikkmeter snø i timen. I anleg-
get blir snøen renset og smeltet, og det rensede 
smeltevannet blir ført ut i Oslofjorden.

Det jobbes to skift med seks operatører 
på dagtid og fire på natten for å ta unna de 
store volumene.

Denne vinteren er Oslo havn kommet inn 
som ny kunde, og i tillegg til smelting og 
rensing av snøen fra Oslo-gatene og havna, 
kommer også leveranser fra borettslag og 
næringsvirksomhet, ifølge NCC.

- Snøen fra Oslo-gatene har høyest prio-
ritet, men vi skal klare å ta unna snø også 
for andre kunder, så det er bare å komme, 
avslutter Hans Kevin. 

S/S Terje har i løpet av få dager smeltet og renset like 
mye snø som i hele fjor vinter. Omtrent hvert tredje 
minutt leverer en transportbil snø til NCCs snøsmelte- 
anlegg ved havna i Oslo.  
Tekst og foto: Njål Hagen – njal.hagen@mef.no

Smelter og renser 
Oslo-snø døgnet rundt

PÅ GRØNLIA: S/S Terje er flyttet til Grønlia i havnen i Oslo, og smelter og renser mer snø enn noen gang.

RENS: På sin ferd gjennom anlegget blir de 
smeltede snømassene gradvis renere og renere, 
ettersom de skitne bestanddelene skilles ut ved 
hjelp av stadig finere filtre. Foto: Runar Daler

Klar for graving i?

SJEKK UT VÅR
GEOGRAV APP
Enkel tilgang til ledningsportalen 
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Telefon 22 91 80 90
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en tunnel mellom våre to kommuner, sier 
ordføreren i Voss herad, Hans-Erik Ring-
kjøb, med et smil.

– I Voss herad er bygg og anlegg den 
største næringen, både når det gjelder 
omsetning og antall ansatte, så dette er 
viktig ikke bare for dere, men for hele 
distriktet. Jo bedre man klarer å samarbeide 
og sette sammen kompetanse, jo bedre er 
det. Da kan man vinne prosjekter ikke bare 
lokalt, men også ute. Det betyr at arbeids-
plassene lokalt blir flere og næringslivet i 
vår region blir styrka. Jeg vil ønske begge 
virksomhetene lykke til med samarbeidet 
og lykke til videre.

VIL ØKE INNTJENINGEN
– Gratulerer med dagen – dette er stort! Så 
vidt jeg vet er dette første gang i entrepre-

nørbransjen at to samarbeidende bedrifter 
også ISO-sertifiserer arbeidsfellesskapet. 
Det er positivt for omdømmet og utvik-
lingen til begge bedriftene og arbeidsfel-
lesskapet, og det er positivt for bransjen. 
Med tanke på at begge bedriftene også er 
miljøfyrtårn, samt at begge bedriften har 

tariffavtale med MEF og med NAF, viser det 
at dere er seriøse og tar ansvar, sier regi-
onsjef i Maskinentreprenørenes Forbund 
(MEF), Paul Olaf Baraas.

– Jeg er overbevist om at i bedrifter som 
jobber på den måten dere gjør, vil inntje-
ningen også øke. Dette er to solide, gode 
bedrifter i to gode kommuner, som med 
dette gjør et stort framskritt og viser vei. 
Gratulerer så mye, og lykke til med framtida.

POSITIVT FOR REKRUTTERING
– Dette er viktig, ikke bare ute på anlegg, 
men for begge bedriftene og hele organi-
sasjonen. Det er også viktig med tanke på 
rekruttering, sier Torun Y. Berg, HMS/KS- 
leder i Hirth Himle Entreprenør.

– Markedet er pressa for arbeidskraft, 
og ISO-sertifiseringen vil hjelpe oss å få 
de dyktige menneskene til å ville jobbe hos 
oss. Det har mye å si for lokalsamfunnet og 
det skaffer inntekter til kommunene. Det 
har vært en veldig spennende prosess. Vi 
har lært masse og det har vært veldig artig, 
sier hun. 

AKTUELT

Frydenbø Industri

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

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

Et raskt og prisgunstig alternativ til reparasjon.

• Anlegg
• Marine

Hirth Himle Entreprenør fra Voss og Fosse 
Maskin og Transport fra Vik i Sogn ville 
samarbeide for å kunne regne på større 
jobber. Resultatet ble arbeidsfellesskapet FH 
Anlegg DA, som ble opprettet høsten 2020. 
Det bar raskt frukter, for ikke lenge etterpå 
vant FH Anlegg, i samarbeid med Birkeland 
Entreprenørforretning, anbudskonkurran-
sen om utbyggingen av E39 Myrmel-Lunde. 
Der slo de ut størrelser som Bertelsen & 
Garpestad, Hæhre Entreprenør og Kruse 
Smith Entreprenør.

STOR, LÆRERIK PROSESS
– For kontrakter over 50 millioner kroner 
er det et krav fra offentlige byggherrer om 
at man må være ISO-sertifisert, eller være 

påbegynt i den prosessen. I kjølvannet av 
Myrmel-Lunde-jobben ble vi dermed nødt 
til å begynne sertifiseringsprosessen. Vi 
lurte da på om vi kunne kjøre en prosess 
med ISO-sertifisering av alle tre selskapene 
samtidig, noe Stiftelsen Det Norske Veritas 
bekreftet at var fullt mulig, forteller Roald 
Himle, daglig leder i Hirth Himle Entre-
prenør og FH Anlegg DA.

– Vi har brukt nesten ett år på å tilpasse og 
samkjøre kvalitetssikringssystemet i bedrif-
tene. Det har vært en stor og lærerik prosess, 
som allerede bærer frukter, sier han fornøyd.

HELE BEDRIFTEN INVOLVERT
– Begge bedriftene er tidligere Miljøfyrtårn, 
og vi tenkte at ISO-sertifiseringen vel var 

noe tilsvarende. Det er det for så vidt også, 
men vi oppdaget ganske raskt at dette 
var mye mer omfattende. ISO 9001 er et 
prosessbasert kvalitetsstyringssystem, som 
vil si at vi skal ha prosesser og rutiner for 
det meste vi driver med, sier HKS-KS leder 
Arve Hønsi i Fosse Maskin og Transport.

– Det som er litt spesielt er at dette er 
forankret helt ifra styret og ned til mannska-
pet i grøfta. Hele bedriften er involvert. For 
dem som jobber ute kan det jo lett oppleves 
som at noe blir tredd nedover hodene på 
dem, men endringene er ikke så store, rent 
praktisk. Når vi nå har jobba med dette en 
stund og får rutinene til å fungere, så går 
det greit og vi har fått med oss folka ute. De 
forstår at det er et verktøy som ikke bare er 
til for at byggherren skal bli fornøyd, men et 
nyttig verktøy for driften av hele selskapet.

ORDFØREREN GRATULERER
– Det er utrolig kjekt at vi får til et sam- 
arbeid som dette, på tvers av kommune-
grensene. Og det til tross for at det mangler 

Trippel 
ISO-sertifisering 
på Vestlandet
Både Hirth Himle Entreprenør AS, Fosse Maskin og 
Transport AS, samt deres felles bedrift FH Anlegg DA, 
har blitt ISO 9001-sertifisert.
Tekst: Runar F. Daler – rd@mef.no

Fra venstre: Christian Fosse (FMT), Thomas 
Hjortland (FMT), Frode Fosse (FMT), Torbjørn 
Midthun (HHE), Egil Kvingedal (MEF), Emil 
Fosse (FMT), Arve Hønsi (FMT) og Marta Sofie 
Vange (varaordfører Vik kommune). (Foto: 
Fosse Maskin og Transport).

Fra venstre: Daglig leder Roald Himle, driftsleder Daniel Stana og HMS/KS-leder Torun Y. Berg i 
Hirth Himle Entreprenør. (Foto: Hirth Himle Entreprenør).

DIGITALT MØTE: Skjermbilde fra seansen da ISO-sertifiseringen ble offentliggjort. Den måtte, som 
så mye annet den siste tiden, arrangeres på Teams.
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 – Senterpartiet har i flere år vært opptatt 
av å finne en løsning på denne saken. Jeg 
kommer til å jobbe for å finne en god 
løsning på denne saken, men som det er 
redegjort for i det opprinnelige budsjett-
forslaget er det krevende. Løsningen som 
nå er beskrevet må godkjennes av ESA, 
noe som kommer til å ta noe tid. Jeg er 
derimot innstilt på å gå disse rundene og 
kommer tilbake så fort dette er avklart, 
uttalte finansminister Trygve Slagsvold 
Vedum til Byggeindustrien i november 
2021. Regjeringen anslo i statsbudsjettet 
at det kan ta hele 18 måneder å avklare 
forslag til endringer i ESA. 

IKKE ETT MØTE PÅ 100 DAGER
Roy Steffensen (FrP) er en av stortingsre-
presentantene som sto bak forslaget om 

endring av regelverket. Han spurte nylig 
finansministeren hvor mange møter politisk 
ledelse har hatt med ESA etter regjerings-
skiftet, der omtvistet krav var et tema. Det 
viste seg at de ikke hadde hatt ett eneste 
slikt møte. 

– Jeg hadde forventet at Senterpartiet 
i regjering var like opptatt av dette som 
Senterpartiet var i opposisjon, og jeg er 
overrasket over at de ikke engang har 

drøftet temaet med ESA på sine første 
100 dager i regjering, sier Roy Steffensen 
til Anleggsmaskinen. 

– Dette bør i utgangspunktet være en enkel 
sak å ordne for regjeringen, men da kreves det 
at man faktisk forsøker. Dette vil medføre en 
klar forenkling for mange små og mellomstore 
bedrifter i distriktene, og det vil ikke medføre 
provenytap for staten. Vi vil følge denne saken 
videre, slår han fast.  

AKTUELT

Krantjenester 
og spesial 
transport
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Stemningen var en ganske annen i april 
i fjor, da Fremskrittspartiet fikk flertall i 
finanskomiteen for forslaget om å endre 
regelverket, slik at entreprenører ikke 
lenger skal måtte betale merverdiavgift 
før omtvistede krav er avklart.  

– Jeg er utrolig glad for at flertallet i 
Stortinget samler seg om Fremskrittspar-
tiets forslag, sa administrerende direktør i 
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), 
Julie M. Brodtkorb, til Anleggsmaskinen 
den gang. Siden har lite skjedd.

OPERERER SOM BANK FOR STATEN
– At mange bedrifter i praksis må operere 

som bank for en kapitalrik stat, fremstår 
som helt urimelig. Disse bedriftene ber 
ikke om å få slippe merverdiavgift, de ber 
bare om å få betale avgiften når de vet hva 
sluttsummen blir. Dette tærer unødvendig 
på bedriftenes likviditet, og setter arbeids-
plasser i fare, sier stortingsrepresentant 
Sivert Bjørnstad (Frp). Det var han som 
fremmet forslaget om endring av regelver-
ket for finanskomiteen.

Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet var 
saksordfører for MVA-saken i finanskomi-
teen. Før sommeren i fjor var han klar og 
tydelig på at dette var en viktig sak som det 
hastet å få på plass. Gjelsvik uttalte da til 

Anleggsmaskinen at dette var en marsjordre 
fra stortingsflertallet, og han forventet at 
regjeringen raskt fulgte opp.

ESA-BEHANDLING KAN TA 18 MÅNEDER
Det var grunn til å tro at løsningen på 
problemet skulle komme i statsbudsjettet 
for 2022. Regjeringen Solberg la derimot 
ikke opp til å endre på dette, og viste til 
EFTAs overvåkingsorgan ESA. Kanskje 
ikke så overraskende, i og med at de stemte 
imot forslaget. Det var Ap, Sp og Frp som 
sikret flertall. Men selv etter at nettopp 
Ap og Sp overtok regjeringsmakten har 
lite skjedd.

Skuffelsen var stor i anleggsbransjen da avtroppende regjering i  
statsbudsjettet for 2022 ikke fulgte opp Stortingets vedtak i MVA-saken.  
Heller ikke den nye regjeringen, med finansminister Trygve Slagsvold Vedum i 
spissen, virker særlig ivrig etter å løse saken.
Tekst: Runar F. Daler - rd@mef.no

Ikke nærmere løsning 
på MVA-saken

PÅ STEDET HVIL: Entreprenører skulle  
slippe å betale merverdiavgift på krav man  
er i tvist med oppdragsgiver om. Forslaget  
om å endre regelverket fikk flertall i finans-
komiteen i april 2021. Siden har lite skjedd. 
(Illustrasjonsfoto: Runar F. Daler).

URIMELIG: Dagens praksis tærer unødvendig 
på bedriftenes likviditet og setter arbeids- 
plasser i fare, ifølge stortingsrepresentant 
Sivert Bjørnstad (Frp). (Foto: Stortinget). 

GIR SEG IKKE: – Vi vil følge denne saken  
videre, sier stortingsrepresentant Roy  
Steffensen (FrP). (Foto: Stortinget).
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Omtrent én promille av arealet i Norge har svartskifer i berggrunnen.  
Den syredannende bergarten er ufarlig når den ligger i ro. Når 
den sprenges ut, blir knust i biter og får tilført oksygen og vann, 
skaper bergarten utfordringer – ikke minst på byggeplasser, ifølge 
Norges Geologiske Institutt (NGI).

– Når svartskifer blir eksponert for oksygen og vann, kan svovel-
forbindelsene i steinen oksidere. Etter hvert dannes svovelsyre, 
som gjør vannet surt. Dette kan forårsake problemer som svelling 
og korrosjon, samt at tungmetaller kan bli frigjort, sier Frøydis 
Meen Wærsted, prosjektingeniør i miljøgeoteknikk ved NGI.

BÆREKRAFT UNDER BAKKEN
Sammen med NGI-kollega Gunvor Baardvik, leder hun arbeidet 
med svartskifer i NGIs forskningsprosjekt «Under Oslo». Prosjek-
tet har søkelys på innovasjon, bærekraft og økonomi knyttet til 
bygging under bakken.

– Det er viktig at utgravd svartskifer blir behandlet og lagret 
riktig. Svartskifer kan ikke gjenbrukes hvor som helst, men må 
deponeres i mottak hvor de har kunnskap om etterbehandling. 
Denne kunnskapen har vi, men alle tiltak er kostbare. Klarer vi 
å løse utfordringene med svartskifer litt billigere og med mindre 
usikkerhet, vil det være en stor gevinst for bygg- og anleggsbran-
sjen, sier Gunvor Baardvik.

TRYGT Å MELLOMLAGRE
I dag er den tillatte grensen for mellomlagring kun åtte uker før 
massene sendes på deponi, noe som kan være et logistisk problem 
for byggherrer og entreprenører, ifølge NGI. 

– Vi undersøker avrenning fra svartskifer når den mellomlagres 
før endelig deponering. Allerede nå i prosjektet kan vi si at det 
vil være trygt å mellomlagre svartskifer i inntil seks måneder, 
sier Wærsted.

Instituttet har lagret sprengstein med ulikt innhold av svartskifer, 
samt svartskifer lagret under ulike forhold, i 21 forsøkscontainere 
utenfor eget bygg. 

– Her har vi containere som har stått i over ett år, hvor vi ennå 
ikke ser utlekking av surt vann. Sammen med andre resultater vi 
har fått tilgang på, tilsier dette at det vil være trygt å mellomlagre 

svartskifer i seks måneder, sier Wærsted. Hun forteller at for å 
gi større fleksibilitet, kan mellomlagringstiden på seks måneder 
bli fordelt mellom lagring på anleggsområdet og på deponi, før 
massene blir endelig deponert.

GJENBRUK AV MASSER 
Containerne skal få stå og godgjøre seg helt til 2028. Fem av 
containerne ble satt opp av Statens vegvesen, og har stått siden 
2014 og 2015.

– Containerne med sprengstein av skifer som vi har arvet fra 
Statens vegvesen, gir oss mulighet til å se hva som skjer med 
svartskiferen over tid. Det er en unik mulighet som vi er svært 
glade for å føre videre, sier Baardvik.

Andre spørsmål som forskerne håper at forskningsprosjektet 
skal gi svar på, er om det vil være mulig å gjenbruke masser hvor 
svartskifer kun utgjør en liten andel, om kornstørrelsen på steinen 
har noe å si, og hvordan innholdet av kalk eller sulfid påvirker 
syredannelsen.

– Helst bør svartskiferen ligge der den er. Men når vi, som i 
Oslo, er nødt til å bygge på grunn som inneholder svartskifer, må 
vi ha et kunnskapsgrunnlag som gjør at vi behandler og lagrer 
utgravd svartskifer riktig. Mange av svarene tror vi vil finnes i 
disse containerne, sier Wærsted.

UNDERSØKER LEVETID PÅ BYGG OG FUNDAMENTER
Selv om grunnforholdene flere steder kan være utfordrende med 
tanke på svartskifer er det, ifølge NGI, hus som er fundamentert 
på grunn med svartskifer som har stått i over 150 år. Disse byggene 
og fundamenteringene vil NGI-forskerne gjerne vite mer om. 
Blant annet ønsker de å få svar på hvor mye korrosjon det har 

blitt, om mørtelen har mistet fastheten og hvor lenge de gamle 
tiltakene virker.

– Vi undersøker gamle støttefunksjoner for bygg, som peler, 
forankringer og spunt, eller gamle gulv som har begynt å heve seg – 
såkalt svelling. Dette gjør vi for å måle hvilke skader som har oppstått. 
sier Baardvik, og forteller at det også i gamle bygg som er tuftet 
på svartskifer ble gjort tiltak for å sikre berg og fundamentering.

– Under Oslo brannstasjon er det for eksempel blitt valset ut 
asfalt på berget, noe som var en vanlig metode for å sikre mot 
tilførsel av luft og slik beskytte berg og fundamentet fra å forvitre, 
avslutter Gunvor Baardvik. 

Det er ikke uten grunn at svartskifer, også kalt alunskifer, får varsellampene til å 
lyse på byggeplasser. Men den kullsvarte steinen har egenskaper som kan kaste 
nytt lys over reaksjonsmønster og risikovurdering.
Tekst: Njål Hagen – njal.hagen@mef.no

Jakter på ny 
kunnskap om 
svartskifer

FAKTA OM SVARTSKIFER:
Svartskifer er en sedimentær bergart som finnes 
flere steder på Østlandet. For 500 millioner år 
siden ble en blanding av leirslam, planter og 
smådyr avsatt uten oksygen på havbunnen og 
presset sammen i stadig flere lag. Under disse 
forholdene ble tungmetaller og svovel fra vann og 
organismer konsentrert opp og hermetisk lagret 
inne i steinen.
Når svartskiferen blir eksponert for oksygen og 
vann, kan svovelforbindelsene oksidere. Etter 
hvert dannes svovelsyre, som gjør vannet surt. 
Dette kan forårsake problemer som svelling og 
korrosjon, samt at tungmetaller kan bli frigjort. 
I naturen skjer denne prosessen langsomt, men 
ved bygging blir massene sprengt og finknust, og 
utviklingen går raskt. For å unngå disse proble-
mene er det derfor viktig at utgravd svartskifer 
blir behandlet og lagret riktig. Alunskifer er en 
type svartskifer. 

Kilde: NGI
FORSKER PÅ SVARTSKIFER: 
Gunvor Baardvik, seniorspesialist i 
miljøgeoteknikk ved NGI. Foto: NGI

FORSKER PÅ SVARTSKIFER: Frøydis 
Meen Wærsted, prosjektingeniør i 
miljøgeoteknikk ved NGI. Foto: NGI

VIKTIG MED KUNNSKAP: Når man  
bygger på grunn som inneholder 
svartskifer, er det viktig med kunnskap 
som sikrer at bergarten blir behandlet 
og lagret riktig. Foto: NGI

HISTORISK: Grunnarbeid ved bygging av Oslo Hovedbrannstasjon i 1938 
og støpning av beskyttelseslag. Har bygg fundamentert på svartskifer 
tålt tidens tann? Foto: Næss, E., Oslobilder

NY FORSKNING: 
NGIs forskning 
viser at det er trygt 
å mellomlagre 
svartskifer i inntil 
seks måneder.  
Foto: NGI
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Salget av anleggsmaskiner økte med tolv 
prosent i fjerde kvartal, og 2021 endte med 
en økning på åtte prosent sammenlignet 
med 2020. 

– Totalt ble det solgt 4503 anleggsmaski-
ner i fjor. Dette ligger godt innenfor estima-
tene vi hadde for året, sier Tone Lindberg 
Grøstad, direktør i MGF. 

For den største underkategorien, grave-
maskiner på belter, er det ifølge MGF en 
sterk økning på 20 prosent i fjerde kvartal, 
og det ble solgt hele 450 gravemaskiner på 
belter i fjerde kvartal isolert. Gravemaskiner  
på hjul er uendret fra samme kvartal i fjor. 
Den nest største undergruppen i fjerde 
kvartal er hjullastere, men den har en noe 
lavere vekst med fire prosent.

HJULLASTERE ØKER MEST
For året under ett, er det hjullasterne av de 
største underkategoriene som har størst 
vekst, med 17 prosent, mens salget av 
både gravemaskiner på belter og minigra-
vere økte med seks prosent. Av de mindre 
underkategoriene er det tilbakegang på 
gravemaskiner på hjul med -13 prosent, 
minidumpere med -11 prosent og kompakt-
lastere med -26 prosent.

– Totalt ble det solgt 4503 anleggsmas-
kiner i 2021 mot 4188 i 2020. Det er også 
verdt å nevne at det etter 2021 er passert 
100 nullutslipps-gravemaskiner over 10 
tonn i markedet, sier Grøstad. 

GRAVEMASKINER
Statistikken til MGF viser at det var en 
økning for gravemaskiner på belter på 20 
prosent i fjerde kvartal isolert. Med unntak 

av de minste maskinene under 8 tonn og 
de over 40 tonn, er det vekst i alle vektka-
tegorier. 

– Vi ser en sterk vest i klassene 21,1-24 
tonn (+56 prosent), 24,1-28 tonn (+42 
prosent) og 33,1-40 tonn (+54 prosent). 
For maskiner mellom 50 og 66 tonn ser 
vi derimot en tilbakegang på 47 prosent, 
sier Grøstad.

For hele 2021 er det vekst i de mest solgte 
kategoriene 8,1-11 tonn (+29 prosent), 
14,1-16 tonn (+11 prosent) og 24,1-28 
tonn (+6 prosent). For året totalt er det en 
tilbakegang for maskiner under 8 tonn (-19 
prosent) og for noen av de største (40,1-50 
tonn (-43 prosent) og 50,1-66 tonn (-19 
prosent), ifølge MGF. 

HJULLASTERE
MGF melder at for hjullasterne ble det 
totalt sett en omsetningsøkning for klassene 
under 100 hk, mens modellene mellom 100 
og 200 hk har hatt en tilbakegang i 2021. 
Det er også vekst for maskinene med effekt 
mellom 250 og 500 hk. 

MINIGRAVERE
Også i fjerde kvartal er minigravere på 
belter tredje største underkategori. Det er 
tilbakegang for de minste maskinene (under 

to tonn) og de over fem tonn. For 2021 
samlet er det vekst på modellene mellom 
1,1 og 2 tonn (+15 prosent) og de mellom 2 
og 3 tonn (+21 prosent). Det er kategorien 
mellom 1 og 2 tonn som er desidert størst 
med 415 solgte maskiner, som utgjør 44 
prosent av alle solgte minigravere.

NULLUTSLIPP
Det skal ha vært en økende etterspørsel om 
å få erfaringstall med nullutslippsmaskiner, 
og MGF skal fra 2022 også rapportere på 
dette kriteriet for gravemaskiner på belter 
over 8,1 tonn. Statistikken vil, ifølge MGF, 
ikke vise om det er batteri, kabel eller 
kombinasjon batteri/kabel, men kun ett 
samlet antall for nullutslipp. Grøstad opply-
ser også om at alle maskinene fra MGFs 
medlemmer er godkjent for bruk med 
HVO, og det vil derfor ikke rapporteres 
fossilfrie alternativer.  

– MGFs medlemmer melder om høy akti-
vitet i markedet, og det er forventet videre 
vekst i 2022. Det er dog noen bekymringer 
knyttet til økte leveransetider og priser når 
man globalt går inn i en post-covid-peri-
ode med vekst. Det er allerede varslet 
økte priser på stål og frakt, noe som kan 
påvirke våre medlemmer, sier Tone Lind-
berg Grøstad.

Salget av anleggsmaskiner 
økte med åtte prosent i 2021

Maskingrossisternes 
Forening ved direktør Tone 

Lindberg Grøstad, kan melde 
om godt salg av anleggs- 

maskiner blant medlemmene 
i 2021. Foto: MGF

Nytt år, nye muligheter
Vi i Anleggsmaskinen ønsker å «lodde» stemningen i markedet. Derfor tok vi 
kontakt med ti maskinimportører og stilte dem fem spørsmål om blant annet 
fjorårets resultat og hvilke tanker de gjør seg om 2022. 

BECK MASKIN AS
1: Hvordan ble 
2021 i forhold til 
forventningene?
Vi hadde et godt år 
i forhold til forvent-
ningene, omsetning 
ble noe høyere enn 
budsjettert, og havnet 
på 252 mill. kr. (opp 
19 prosent), resulta-
tet ble ca. dobbelt av 
budsjettert og havnet 
på ca. 8 mill. kr. (0). Vi 

og våre kunder har hatt et  godt marked, 
og vi har levert hva vi kan av maskiner 
gjennom året. Tallene ble faktisk så gode 
at det utløste en bonus på kr. 50 000,- til 
alle ansatte. 
Markedsandelene er opp igjen for 10. året  
på rad, noe vi er meget godt fornøyde med. 

2: Hvor mange nye maskiner solgte dere 
i 2021 (med dette menes maskiner som 
ble fakturert ut)?
Sitter i skrivende stund på hjemmekontor, 
så har ikke 100 prosent oversikt, men 
totalen (fakturerte) ble ca. 185 maskiner. 
Solgte maskiner er vesentlig høyere, og 
vi kunne nok levert et 30-talls til om vi 
hadde hatt maskiner tilgjengelig.

3: Hvor mange brukte maskiner solgte 
(fakturerte) dere i 2021?
Ca. 50 maskiner, vi fører ikke statistikk 
på dette.

4: Hvilke forventinger har dere til 2022 
(eget salg og totalmarked)?
Vi tror markedet blir bra, med en liten 
økning i totalen. For vår egen del er 
det restriksjoner på leveranser som vil 
avgjøre hvor vi havner i 2022. Får vi inn 

maskinene har bestilt blir det nok en  
ny rekord for vår del. Vi går inn i 2022 
med rekordhøy ordrereserve, faktisk over 
tre ganger normalen. Nevner også at vi 
starter opp med bygging av nytt lager-
bygg på ca. 1300 m2 nå i månedsskiftet. 
Vi flytter da lageret vårt, og får ca. 600 
m2 ekstra til bygging av maskiner.  
Dette må til for å håndtere den økte 
ordreinngangen. 

5: Nye modeller/andre nyheter i 2022?
Mecalac kommer med ny serie på 
minihjullastere. Fire modeller lanseres 
gjennom året. I år lanserer også Mecalac 
elektrisk hjulgraver. Denne har vi store 
forventninger til.
Maskinen får hele 146 kW batteri og skal 
klare en 8-timers dag ved normal bruk. 
Maskinen blir tilgengelig til høsten.

Christian Beck, 
daglig leder Beck 
Maskin AS.

Et flertall av Norges 
anleggsmaskinforhand-
lere rapporterer inn 
antall solgte maskiner 
til Maskingrossisternes 
Forening (MGF), og som 
vanlig er det beltegravere 
det selges mest av.
Tekst: Njål Hagen – njal.hagen@mef.no

LIEBHERR-NORGE AS
1: Hvordan ble 
2021 i forhold til 
forventningene?
Omtrent som 
forventet for vår 
del. Vi øker med ca. 
30 prosent hvert år, 
bortsett fra 2020. 
Da hadde vi en 
nedgang fra 109 til 
89 maskiner, men 
omsetningen var 
omtrent den samme 

fordi vi solgte større og dyrere maski-
ner, samt at euroen gikk opp og derav 
også maskinprisen.

2: Hvor mange nye maskiner solgte 
dere i 2021 (med dette menes maski-
ner som ble fakturert ut)? 118

3: Hvor mange brukte maskiner solgte 
(fakturerte) dere i 2021?  73

4: Hvilke forventinger har dere til 
2022 (eget salg og totalmarked)? 
En god økning for vår del, fordi vi 
skal ta markedsandeler. Vi er fortsatt 
veldig små i det norske markedet. 
Totalmarkedet forventer jeg nok noe 

mer stabilt, kanskje en liten vekst 
fordi mange må flytte leveranser over 
til 2022, som følge av globale leve-
ranseutfordringer.
 
5: Nye modeller/andre nyheter i 
2022?
Det kommer mye nytt, spesielt på 
alternative drivlinjer som batteri, 
hydrogen, e-fuel, strøm/kablet m.m. 
Men vi «vet» ikke noe før det blir 
lansert.

Nyhaugen ønsker å presisere at 
Liebherr Norge ikke har småmaskiner 
i utvalget. 
- Vi har beltemaskiner fra 17 tonn, 
hjulmaskiner fra 10 tonn og hjullas-
tere fra 6 tonn. Dosere og telehand-
lere har vi i hele spekteret, men ikke 
rundtomsvingende telehandlere. For 
oss er det litt viktig å få frem dette 
fordi mange sammenligner oss med de 
andre leverandørene på antall. Det blir 
litt feil når godt over halvparten av 
det de selger er maskiner som vi ikke 
har. Til gjengjeld har vi godt utvalg 
over 100 tonn som flere av våre 
konkurrenter ikke har. Markedet for 
slike maskiner i Norge er noe begren-
set, sier Håkan Nyhaugen.

Håkan Nyhaugen, 
daglig leder 
Liebherr-Norge AS. 

HYMAX AS
1: Hvordan ble 
2021 i forhold til 
forventningene? 
Bedre enn forventet, 
og vi hadde en vekst 
på 13 prosent fra 
2020.

2: Hvor mange nye 
maskiner solgte dere 
i 2021 (med dette 
menes maskiner som 
ble fakturert ut)? Det 

ble fakturert 479 nye maskiner. 

3: Hvor mange brukte maskiner solgte 
(fakturerte) dere i 2021? 
Det ble fakturert 193 brukte maskiner.

4: Hvilke forventinger har dere til 2022 
(eget salg og totalmarked)? 
Vi forventer en økning på ca. 5 prosent 
i både marked og eget salg.

5: Nye modeller/andre nyheter i 2022? 
Nytt agentur i Merlo og flere nye 
Giant-modeller. Vi har også fått Kubota 
KC70-4e, som er en helelektrisk belte-
dumper. Kubota lanserer sin første elek-
triske minigraver på Bauma i oktober.

Glenn Mellegaard, 
daglig leder 
Hymax AS. 
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HESSELBERG MASKIN AS
1: Hvordan ble  
2021 i forhold til 
forventningene?
Vi har solid økning, 
men i henhold til et 
ambisiøst budsjett.

2: Hvor mange nye 
maskiner solgte dere 
i 2021 (med dette 
menes maskiner som 
ble fakturert ut)?
Vi har fakturert  

ca. 370 nye maskiner. 

3: Hvor mange brukte maskiner solgte 
(fakturerte) dere i 2021?
Ca. 120 brukte maskiner.

4: Hvilke forventinger har dere til  
2022 (eget salg og totalmarked)?
Store forventninger. Nye modeller,  
og god maskintilgang.

5: Nye modeller/andre nyheter i 2022?
Komatsu: 2022 Special edition- 
maskiner. Utstyr tilpasset det norske 
markedet.
Manitou: Nye rundtomsvingende 
teleskoptrucker, nye mini leddstyrte 
hjullastere.
Vibroplater: Elektrisk stamper;  
BT60E, og ny rundplate.

Odd Sund, administ- 
rerende direktør i 
Hesselberg Maskin AS.

NASTA AS
1: Hvordan ble 
2021 i forhold til 
forventningene?
2021 var preget av 
høy aktivitet ute hos 
kundene til tross for 
pandemitiltak. For 
Nasta ble året litt 
bedre enn forven-
tet, og omsetningen 
lander et sted mellom 
1,325 og 1,33 milli-
arder. Første halvår 
var noe preget av 
sluttsalg av utgående 

modeller fra Hitachi, mens omsetningen 
«tok av» med nye modeller på plass fra 
senhøstes. 

2: Hvor mange nye maskiner solgte 
dere i 2021 (med dette menes maskiner 
som ble fakturert ut)?
Nasta solgte i 2021 totalt 551 nye 
maskiner, inkludert utslippsfrie 
maskiner.

3: Hvor mange brukte maskiner solgte 
(fakturerte) dere i 2021?
Nasta solgte 232 brukte maskiner i 
2021. 

4: Hvilke forventinger har dere til 2022 
(eget salg og totalmarked)?
Vi synes utsiktene for 2022 fortsatt ser 
lyse ut for bransjen vår, og tror på et 
like godt marked som i 2021.
 
5: Nye modeller/andre nyheter i 2022?
I Nasta er vi også svært optimistiske 
på egne vegne. Anleggsmaskiner fra 
Hitachi har alltid hatt ord på seg for 
å være pålitelige og nøyaktige. Etter 
introduksjonen av de nye modellene 
høsten 2021, forteller kundene oss 
at de er imponert og nå også ser på 
maskinene fra Hitachi som markedets 
mest brukervennlige og komfortable. 
Det at Hitachi har skutt blink med både 
hjullastere og gravemaskiner gjør at det 
er naturlig for Nasta å forvente økte 
markedsandeler i 2022.

Tom Johansen,  
administrerende 
direktør i Nasta AS.

PON EQUIPMENT AS
1: Hvordan ble 
2021 i forhold til 
forventningene?
2021 ble et spesielt år 
med til dels store og 
uforutsigbare utfordrin-
ger på leveringstider på 
utstyr, skuffer, koblinger 
og tilter. På maskiner 
så er det stor variasjon 
på leveringstider, fra 
noen få måneder til over 
ett år. Dette har og er 

selvsagt utfordrende i forhold til produk-
sjon, drift og ikke minst i å møte kundenes 
forventninger. 
Når det gjelder corona-utfordringene så 
har vi opprettholdt tilnærmet full produk-
sjon på alle avdelinger, og vi har igjennom 
året økt kapasiteten på service med 10 
prosent.
Etterspørselen på maskiner har i 2021 
vært rekordstor. Det har vært mange store 
vei- og anleggsprosjekter som har blitt 
forsinket, noe som har påvirket bruken av 
store maskiner. Vi ser allerede nå at dette 
vil endre seg i 2022. 

2: Hvor mange nye maskiner solgte dere i 
2021 (med dette menes maskiner som ble 
fakturert ut)? 853

3: Hvor mange brukte maskiner solgte 
(fakturerte) dere i 2021? 361

4: Hvilke forventinger har dere til 2022 
(eget salg og totalmarked)?
Vi ser for oss at vi nærmer oss et total-
marked på 5000 maskiner igjen. Med 
den ordreboka vi har med inn i 2022 og 
forventet salg, så ser vi for oss at 2022 
skal bli et godt år med en god økning i 
forhold til 2021. Det vil fortsatt være 
utfordringer på leveransetider i 2022. 
 
5: Nye modeller/andre nyheter i 2022?
Det blir et spennende år med Vei 
og Anlegg og Bauma. Det kommer ny 
generasjon hjullaster og minigraver
- mange godbiter her.

Erik Sollerud, admi-
nistrerende direktør  
i Pon Equipment AS.

ROSENDAL MASKIN AS
1: Hvordan ble 
2021 i forhold til 
forventningene?
2021 gikk greit, vi 
havnet på omset-
ning noe over 2020. 
Maskintilgangen har til 
tider vært utfordrende, 
men ved god plan-
legging og å bestille 
maskiner tidlig, har vi 
kommet greit ut av det.

2: Hvor mange nye maskiner solgte dere 
i 2021 (med dette menes maskiner som 
ble fakturert ut)?
120 stk Doosan
80 stk JCB

3: Hvor mange brukte maskiner solgte 
(fakturerte) dere i 2021?
104 stk

4: Hvilke forventinger har dere til 2022 
(eget salg og totalmarked)?
Jeg forventer at markedet vil være som 
2021, men har forventninger om at 
Rosendal Maskin skal øke omsetning og 
markedsandel. Vi har komplett ny serie 
gravere fra Doosan, og ser fram til å rulle 
ut et antall elektriske Doosan maskiner.
Vi vil ha ok leveringstider på volummo-
deller, men spesialbestilte maskiner vil bli 
en utfordring med leveringstid.
 
5: Nye modeller/andre nyheter i 2022?
Vi vil få mindre hjullastere fra Doosan på 
3,5 og 5 tonn i 2022, dette blir spennende.

Tor Anders Høgaas, 
daglig leder Rosendal 
Maskin AS.

VOLVO MASKIN AS
1: Hvordan ble 
2021 i forhold til 
forventningene?
Det er god aktivitet 
hos våre kunder, og 
2021 ble nok et godt 
år for Volvo Maskin. 

2: Hvor mange nye 
maskiner solgte dere 
i 2021 (med dette 
menes maskiner som 
ble fakturert ut)?

Vi fakturerte 1276 nye maskiner.

3: Hvor mange brukte maskiner solgte 
(fakturerte) dere i 2021?
Vi fakturerte 553 bruktmaskiner.

4: Hvilke forventinger har dere til 2022 
(eget salg og totalmarked)?
De fleste av våre kunder har mye å 
gjøre framover, så vi er optimister og 
har tro på videre vekst i 2022. Ordre-
reserven inn i det nye året er høyere 
enn noen gang, så leveransene i 2022 
vil nok styres av hvor mange maskiner 
vi får tak i. Slik det ser ut nå forventer 
vi en grei økning i forhold til 2021. 
Det samme tror jeg er situasjonen hos 
øvrige leverandører, så vi forventer en 
økning i totalmarkedet også. 

5: Nye modeller/andre nyheter i 2022?
En av de største nyhetene for oss i 
2022 er EC230 Electric batterielektrisk 
beltegraver. Vi regner med å vise den 
første på Vei og Anlegg i mai. 

David Kristianslund, 
salgsdirektør i 
Volvo Maskin AS.

ENTRAC AS
1: Hvordan ble  
2021 i forhold til 
forventningene?
Over forventning, ble 
rekordomsetning for 
Entrack i 2021.

2: Hvor mange nye 
maskiner solgte dere 
i 2021 (med dette 
menes maskiner som 
ble fakturert ut)?

Rekordantall nye solgt i 2021.

3: Hvor mange brukte maskiner solgte 
(fakturerte) dere i 2021?
Rekordantall brukte maskiner solgt i 
2021.

4: Hvilke forventinger har dere til 2022 
(eget salg og totalmarked)?
Optimistisk. Kommer nye modeller til 
markedet i LC-serie med oppgradering 
på spesifikasjoner, spesielt hytte- 
komfort. 
 
5: Nye modeller/andre nyheter i 2022?
SK180LC-11, SK210LC-11, SK260LC-11,  
SK300LC-11, SK350LC-11 og SK530LC-11  
er i bestilling til lageret, og nye mini- 
modeller SK19 / SK58SRX-7.

Kjetil Aandstad, 
daglig leder 
Entrac AS.

H & H MASKIN AS
1: Hvordan ble 
2021 i forhold til 
forventningene? 
2021 endte med 
en liten nedgang i 
omsetning i forhold 
til 2020. Skyldes i 
stor grad forsinkelser 
på leveringstider fra 
produsenter. Vi er 
allikevel godt fornøyde 
med 2021.

2: Hvor mange nye maskiner solgte dere i 
2021 (med dette menes maskiner som ble 
fakturert ut)? 104 nye maskiner i 2021

3: Hvor mange brukte maskiner solgte 
(fakturerte) dere i 2021? 
37 brukte maskiner.

4: Hvilke forventinger har dere til 2022 
(eget salg og totalmarked)? 
Vi tror 2022 skal bli et bra år. Det er 
lange leveringstider, men vi tror vi har 
bestilt er bra antall maskiner på tidlig 
nok tidspunkt til å være leveringsdyktige 
gjennom 2022. Spesielt på det vi vet er 
populære modeller og som er litt «melk 
og brød»-varer med rette konfigura-
sjoner. Vi tror på et minst like bra eller 
bedre 2022 enn 2021.
 
5: Nye modeller/andre nyheter i 2022? 
Både Yanmar og Kramer har nye 
modeller, som har kommet og blitt tatt 
godt imot. Vi får påfyll av disse i tiden 
fremover og forventer bra salg. Fra 
Yanmar er det nye 1,5- og 2,0-tonns 
gravemaskiner, og fra Kramer er de nye 
små hjullaster modellene 5035 og 5040, 
som er veldig populære.

Tom Erik Huuse, 
daglig leder H&H 
Maskin AS

Oversikten viser kvartalsvis salg av de forskjellige maskintypene de siste fem årene. Tabell: MGF
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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

Bakgrunnen for storavisens besøk hos Hagen Maskin, er selskapets 
evne til nytenking og omstilling.

– Det skal ikke være noen tvil om at vi fra Oslo kommunes side 
skal prioritere de entreprenørene som våger å satse utslippsfritt, 
sier klimarådgiver Synne Mossevig. Hun viser til det faktum at 
investeringer i en helelektrisk byggeplass, slik Hagen Maskin har 
gjort, representerer en betydelig utgift. Og dersom entreprenørene 
skal fortsette å satse slik Hagen Maskin viser at de er villige til, så 

må kommunen svare ved å 
vekte dette sterkt i entrepri-
sene. Faktisk vektes dette 30 
prosent bedre enn om man 
hadde levert inn et anbud med 
fossilt drivstoff, forklarer hun.  

Det hender avgjort ikke ofte, men nylig fikk Hagen Maskin fra Slemmestad besøk 
av en journalist fra Japans største avis, Yomiuri Shimbun. Det er en avis med et 
opplag på godt over 10 millioner, som til og med har eget symfoniorkester! 
Tekst og foto: Jørn Wad – anleggsmaskinen@mef.no

Hagen Maskin blir 
«Big in Japan»

Vi driver en 100 prosent elektrisk anleggs-
plass. Til og med pakkemaskinen er elektrisk, 
selv om vi må bruke graveren til en del av 
den jobben, sier Steffen Brevig.

Vi vekter anbudene positivt  
for dem som kan drive helelek-
trisk, slik denne entreprenøren 
gjør, sier klimarådgiver Synne 
Mossevig fra Oslo Kommune.

Storfint besøk: Det var stor stemning på 
byggeplassen på Kjelsås da Hagen Maskin fikk 
besøk av en journalist fra Japans største avis: 

(f.v.) Prosjektleder Steffen Brevig, journalist 
Kenichi Ogata,  klimarådgiver Synne Mossevig 

og Anojan Jeyarajah fra Hagen Maskin.
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Hagen Maskin har flere elektriske gravere, den største på 25 tonn, 
samt en elektrisk drevet lastebil på anleggsplassen.

– Vil det si at entreprenører som tenker nytt, og omstiller seg til 
elektrisk drift, vil bli prioritert fra kommunens side?

– Det er akkurat det som ligger i å arbeide for å oppnå en 
utslippsfri byggeplass. Så vi synes det er en spennende satsing, 
og det er jo ekstra hyggelig at dette vekker oppsikt også utenfor 
landets grenser, sier Mossevig med et smil.

UTSLIPPSFRITT
– Det er et faktum at Norge er i fremste rekke når det gjelder å 
tenke bærekraftig, både når det gjelder elbiler og elektrisk drevne 
anleggsmaskiner. Jeg har med interesse lagt merke til at en vesentlig 
del av bilparken i Oslo er elektrisk drevet, og det er virkelig spen-
nende å komme hit opp til Kjelsås og se en utslippsfri byggeplass. 
Jeg er til daglig basert i London, og også våre engelske lesere vil 
lese om dette med interesse, slår Kenichi Ogata fast. Avisen han 
jobber i – som altså er Japans aller største. Den er faktisk ansett 
som verdens største avis i opplag –  med flere enn 300 redak-
sjonskontorer spredt verden over. Hagen Maskin er således med 
på å sørge for at både Oslo, Kjelsås og Slemmestad blir satt på 
verdenskartet etter storavisens publisering om kort tid.

– Hvorfor er det så viktig for bedriften å satse bærekraftig, 
prosjektleder Steffen Brevig?

– Vi er opptatt av å bidra til det grønne skiftet, og derfor er det 

viktig for oss å satse på elektrisk drift av maskinparken vår. Dette 
er en strategisk satsing fra vår side, og handler om at vi ønsker å 
drive mest mulig bærekraftig.

HELELEKTRISK
– Kommunene stiller også opp på dette?

– Jeg må si at vi er svært glade for den framsyntheten som Oslo 
kommune, og spesielt Synne Mossevig, viser når de legger opp til 
å vekte anbud basert på utslippsfri drift høyere enn en tradisjo-
nell drift av maskinene. Det er en relativt kostbar investering vi 
har gjort, og dette betyr at vi kan fortsette å tenke langsiktig og 
bærekraftig, så det er en holdning fra kommunen vi virkelig hilser 
velkommen, understreker han.

– Hvordan synes dere det er å være «big i Japan»?
– Vel, det er nå i alle fall spennende at det vekker litt oppsikt også 

ut over landegrensene at vi er i stand til å drive helelektrisk. For oss 
har dette vært et økonomisk løft som vi har tatt med glede, men 
det er samtidig både gledelig og spennende at vi får såpass positive 
tilbakemeldinger og ikke minst vinner anbudene. Det er godt å kjenne 
på at vi både kan ha en bærekraftig drift i hverdagen og samtidig en 
fornuftig økonomisk virksomhet. Jeg tror også at vi som velger å vise 
vei når det gjelder det grønne skiftet, kommer til å bli foretrukket av 
stadig flere. Det er en økende bevissthet, spesielt blant unge, som på 
sikt vil føre til at vi som er tidlig ute og høster erfaringer, vil kunne 
bidra i enda sterkere grad i fremtiden, sier Steffen Brevig. 

Helelektrisk drift for oss, 
sier Anojan Jeyarajah 

fra Hagen Maskin.

 Vi har ladekabel ved siden av 
oss hele tiden, og lader når vi har 

matpause. Derfor kan vi kjøre 
mesteparten av tiden som vanlig, 

forteller Vlajko Goletic.

«Vi er opptatt av å bidra til det grønne skiftet, og derfor er det 
viktig for oss å satse på elektrisk drift av maskinparken vår.»

Steffen Brevig, prosjektleder

LEDENDE INNEN FJELLSIKRING
Et maskinentreprenørfirma med over 40 års erfaring

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

Sprøytebetong 
Sprenging og demolering

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

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

GJØR KREVENDE OPPDRAG ENKLERE

– Det er en veldig god nyhet for alle som 
bruker tømmerhenger, sier Per Skorge, 
administrerende direktør i Norges Skogei-
erforbund.

Mange skogeiere bruker landbrukstraktor 
og tømmertilhenger ved drift i egen skog. 
Ifølge Norges Skogeierforbund har Statens 
vegvesen i senere tid bøtelagt enkelte skog-
brukere som har kjørt med uregistrerte 
tømmerhengere på offentlig vei. Samtidig 
skal det være vanskelig å få registrert slike 
tilhengere fordi de ofte er flere år gamle, og 
fordi det er vanskelig å skaffe dokumenta-
sjonen som behøves for å få på skilt.

– Dette har ført til stor frustrasjon blant 
skogeierne. Det at det nå gis fritak for regis-
treringsplikt for tømmerhengere som er 
kjøpt inn før 1. januar 2022, er derfor en 
god løsning for skogbruket, sier Skorge.

MÅLRETTET ARBEID
Vedtaket kommer som et resultat av et 
målrettet arbeid fra Norsk Landbruks-
rådgiving, Norges Bondelag og Norges 
Skogeierforbund. Traktor- og Landbruks-
maskinimportørenes Forening har også 
deltatt i prosessen. Organisasjonene har 
gjennom lang tid tatt opp problemstillin-
gen. Gjennom et initiativ fra organisasjo-
nene våren 2021 ble det mer fart på sakene. 
Vegdirektoratet forsto alvoret og fant altså 
en løsning som er gjort gyldig fra 1. januar 
2022, ifølge Norges Skogeierforbund. 

– Statens vegvesen har kommet land-
bruksnæringa i møte på en god måte og 
kommet fram til en løsning som i stor grad 
samsvarer med praksis i våre naboland. 
Det er grunn til å gi Statens vegvesen ros 
for arbeidet med å finne en løsning slik at 

disse tømmertilhengerne kan brukes uten 
unødige begrensninger, sier Amund Johns-
rud, seniorrådgiver i Norges Bondelag.

SIKKERHETSKRAV
Ifølge Norges Skogeierforbund innebærer 
den nye bestemmelsen at tilhenger til 
traktor får unntak fra registreringsplikt i 
følgende tilfeller: «Tilhenger til registre-
ringspliktig traktor eller motorredskap når 
tilhengeren er kjøpt ny før 1. januar 2022, 
og ikke er registrert før 1. januar 2022».

– Det er viktig å understreke at fritaket for 
registreringsplikt ikke medfører lavere krav til 
sikkerhet på disse til hengerne. De tekniske 
kravene, blant annet til lys og bremser, gjelder 
uavhengig av registreringsplikten, sier Jogeir 
Agjeld, ansvarlig for maskinteknikk i Norsk 
landbruksrådgivning.

Statens vegvesen gir tømmertilhengere som er kjøpt før 1. januar 2022 amnesti fra 
registreringsplikten. Dermed kan disse kjøres på offentlig vei uten risiko for bøter.
Tekst: Njål Hagen – njal.hagen@mef.no

Fullt gjennomslag  
for tømmerhengere

Skogeieren Ole Arne Holth 
fra Gardvik i Innlandet (t.v.) 
fikk 5000 kroner i bot for 
å ha kjørt denne tømmer-
hengeren på offentlig vei. 
Administrerende direktør 
Per Skorge (t.h.) i Norges 
Skogeierforbund fulgte opp 
sammen med Bondelaget og 
Norsk Landbruksrådgiving. 
Foto: Roar Ree Kirkevold/
Magasinet Skog
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Når byggelederne skal velge driftsklasse 
ved utlysning av kontrakten, må de tenke 
gjennom hvor kald vinteren er i området, 
hvor mange som går og sykler, om det er 
sårbar vegetasjon langs gang- og sykkel-
veien og om den ligger langs en bilvei som 
saltes.

– Det skal være trygt og behagelig å gå 
og sykle året rundt. Gode føreforhold kan 
bidra til at flere går og sykler. Samtidig er 
det ikke alle gang- og sykkelstrekninger som 
har potensial for å få høy trafikk. På slike 
strekninger vil det ikke være hensiktsmessig 
å opprettholde kostbare standarder ment 
for hovednett med høy trafikk, sier Bård 
Nonstad i Statens vegvesen.

NY DRIFTSKLASSE
Håndbok R610 har egne vinterdriftsklasser 
for gang- og sykkelveier. Nå er de endret slik 
at driftskontrakter som lyses ut nå snart, 
med oppstart 1. september 2022, kan velge 
mellom driftsklasse GsA (uendret), GsB 
(endret) og GsC (ny driftsklasse). 

Hensikten med de tre driftsklassene er 
at det skal bli lettere å velge en klasse som 
passer.

GsA er uendret og opprettholdes som 
høy standard for gang- og sykkelveier med 
bruk av salt som preventivt tiltak, og for å 
opprettholde og gjenopprette «bar vei». 
Det betyr, ifølge Veivesenet, at GsA passer 

godt til vekslende værforhold. Ved snøvær 
skal driftsentreprenøren brøyte og koste 
veibanen før salting for å oppnå bar vei. 
Sand benyttes kun når bar vei ikke kan 
oppnås med salting, brøyting og kosting, 
for eksempel ved lave temperaturer.

– Salting er for eksempel en effektiv 
vinterdriftsmetode i områder med høy 
trafikk og hyppig skiftende vær rundt 0 
grader. Men, dersom veidekket er i dårlig 
stand eller det er fare for at saltet kan gå 
i grunnvannet eller ødelegge trær, vil det 
være bedre å velge en annen vinterdriftsme-
tode, sier Nonstad.

MINDRE KOSTBAR
GsB er en «blandingsstandard» hvor sand 
brukes, men hvor det tillates bruk av salt 
preventivt for å opprettholde bar vei og 
forhindre glatt vei forårsaket av rimfrost, 
lett snøfall og fuktig eller våt veibane. GsB 
passer godt til kalde stabile vinterforhold. Så 
lenge det er snø/isdekke på deler av veiba-
nen, skal salt kun benyttes når dekketem-
peraturen er over -3 grader, ellers skal det 
brukes sand som strømiddel.

GsC er en ny vinterdriftsklasse som 
bruker sand som strømiddel, men med 
reduserte krav til friksjon, snødybde, 
syklustid på brøyting og strøing, jevnhet 
og tidsperiode disse gjelder (kl. 06-21). I 
snøvær kan det samle seg opp litt mer snø, 

før det er forventet at brøytebilen tar det.
– GsC er mindre kostbar, men vil også 

medføre noe dårligere forhold for gående og 
syklende enn GsA og GsB, og passer derfor 
til gang- og sykkelveier med lite trafikk, 
sier Nonstad.

NYTT KURS
Statens vegvesen har laget nytt e-læ-
ringskurs for byggeledere og kontrollin-
geniører. Kurset tar for seg de nye drifts-
klassene for gang- og sykkelveier. 

– Vi har lagd det for byggeledere og 
kontrollingeniører som følger opp drifts-
kontraktene med entreprenørene, men det 
er åpent for alle som er interessert, sier Bård 
Nonstad.

ØKT GANG- OG SYKKELTRAFIKK
Endringene i driftsklassene for gang- og 
sykkelveiene kommer som følge av forsknin-
gen i FoU-programmet BEVEGELSE, som 
handler om innsatsnivå og metoder for drift 
og vedlikehold som fører til økt gang- og 
sykkeltrafikk, ifølge Statens vegvesen.

Programmet skal gi økt kunnskap om 
gående og syklendes forutsetninger og 
behov, driftsmetoder, utstyr og organise-
ring for å få effektivt drift og vedlikehold 
på gang- og sykkelanlegg, samt samarbeids-
former, kontraktsutforming og oppfølging 
av entreprenører. 

Tlf 4888 9900  •  olenbetong.no
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Betong er fremtidens byggemateriale, som bidrar

til sikre og varige tunneler, broer, veier og havner.

Vi gjør reisen din tryggere.

Vinteren er her!

MHC-700 MHT-700 MH-700

Mobil Steamgenerator fra Steamrator Oy Finland

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

Kontakt oss for tilbud og leveringstid.

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

Tlf: 902 08 047
Eillef Guttormsensvei 5
3610 Kongsberg

Byggelederne kan nå velge mellom tre driftsklasser for vinterdrift.
Tekst og foto: Njål Hagen - njal.hagen@mef.no

Nye krav til brøyting av 
gang- og sykkelarealer

VINTERDRIFT: Driftskontrakter 
som lyses ut nå snart, med 
oppstart 1. september 2022, 
kan velge mellom tre drifts-
klasser. Foto: Njål Hagen
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Egen produksjon, 
reparasjon og service

Løftemagneter og 
Metallseparatorer

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

I statsbudsjettet for 2022 ble CO2-avgif-
ten for anleggsdiesel økt med kr 47 øre/
liter. Sammenlignet med fjorårsnivået økes 
avgiften for anleggsdiesel (CO2-avgift på 
mineralolje) med 29,8 prosent. Justerer 
vi for prisveksten som ble lagt til grunn 
i statsbudsjettet for 2022 (1,3 prosent), 
utgjør endringen i avgiften en økning på 
om lag 28 prosent.  

 Entreprenører med fastpris- eller 
enhetspriskontrakter kan ha mulighet til 

å få kostnadene dekket av byggherre, men 
hvordan går du fram?    

 
GJENNOMGÅ KONTRAKTEN
Det er kontrakten som danner utgangs-
punktet for hva som kan kreves dersom 
det i kontraktsperioden oppstår endringer 
i de forutsetningene som ligger til grunn 
for avtalen.   

Kompensasjon fra byggherre vil kun 
være aktuelt for tilfeller hvor entreprenø-

ren betaler avgiften, det vil si fastpris- eller 
enhetspriskontrakter.  

 For kontrakter hvor arbeidet gjøres opp 
som regningsarbeid, vil entreprenørens 
interesser være ivaretatt gjennom sitt krav på 
dekning av alle sine kostnader. Dette inklu-
derer utgifter som følge av avgiftsøkning.  

STANDARDKONTRAKTER 
Entreprenør kan kreve avgiftsøkningen 
dekket så lenge det kan knyttes direkte opp 

Politikerne har økt CO2-avgiften. Kan entreprenører 
kreve vederlagsjustering av byggherren?
Tekst: Håvard Almås – anleggsmaskinen@mef.no    Illustrasjonsfoto: Runar F. Daler

Kompensasjon for 
høyere dieselavgift
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mot produksjon, og at kontraktstandardene 
NS 8405/06/07 benyttes. I standardkontrak-
tene kan det vises til følgende punkter når 
det gjelder vederlagsjustering: 

 ■ NS 8405: punkt 27.3  
 ■ NS 8406: punkt 23.1   
 ■ NS 8407: punkt 26.3  
For både NS 8405 punkt 27.3 og NS 8406 

punkt 23.1 stilles det som vilkår for krav om 
vederlagsjustering at avgiften ble endret 
etter at entreprenøren sendte sitt tilbud. 

  Det er viktig å være oppmerksom på 
at spørsmålet om kostnadskompensasjon 
stiller seg annerledes i kontrakter basert 
på indeksregulering. Dette omtales lengre 
ned i denne artikkelen.   

FRISTER FOR KRAV 
I totalentreprisekontraktene (NS 8407) 
oppstilles det varslingsplikt for vederlags-
justeringskrav som relaterer seg til en 
økning av avgifter, jf. punkt 32.2. Fristen 
er uten ugrunnet opphold.   

  Tilsvarende varslingskrav fremgår ikke 
av NS 8405 punkt 27.3 og NS 8406 punkt 
23.1, hvor det kun vises til at vederlaget 
skal «justeres».  

  
INDEKSJUSTERING 
I enkelte kontrakter vil justering av vederlag 

være basert på indeksregulering, eksem-
pelvis Byggekostnadsindeks for veganlegg.  

  Standardenes bestemmelser om 
vederlagsjustering omtaler imidlertid ikke 
de tilfellene hvor avgiftsendringer gir utslag 
i indeksregulerte kontrakter. Det problema-
tiske i så tilfelle er situasjoner hvor det vil 
kunne oppstå dobbelkompensasjon, ved at 
endringer i større eller mindre grad allerede 
justeres gjennom indeksreguleringen.  

  Når dette skrives er det uklart hvorvidt 
de aktuelle indeksene for MEF-bedriftene 
vil gi tilnærmet full kompensasjon for 
avgiftsøkningen. MEF arbeider med å frem-
skaffe tall for effekten av avgiftsøkningen på 
indeksen. Det vil komme mer informasjon 
om dette på vår nettside (www.mef.no).  

 
VEDERLAGSJUSTERING FOR  
ANDRE KONTRAKTER 

Dersom kontrakten ikke er basert på en 
av de norske standardene, vil spørsmålet 
om vederlagsjustering måtte avklares med 
utgangspunkt i avtalen. Hvis det ikke fore-
ligger holdepunkter i kontrakten som åpner 
for vederlagsjustering som følge av avgiftsøk-
ningen, vil den enkelte part måtte bære risi-
koen for endringer som oppstår i kontraktspe-
rioden. Det innebærer at entreprenøren selv 
må dekke uforutsette avgiftsendringer. 

For kontrakter som er indeksregulerte vil 
imidlertid entreprenøren også her til en viss 
grad være avhjulpet, i likhet med utgangs-
punktet for indeksregulerte kontrakter 
basert på standardene.  

Vår oppfordring er derfor at entrepre-
nører som benytter kontrakter som ikke 
er basert på standardene eller inneholder 
indeksregulering, sørger for å ta inn 
spesifikke klausuler i avtalene som sikrer 
at avgiftsøkninger kan kreves dekket av 
byggherre. 

Et tilleggspoeng i denne sammenheng 
er at regjeringen har målsetting om å øke 
CO2-avgiften på ikke-kvotepliktige utslipp 
(transport, bygg og anlegg m.m.) til 2 000 
kroner pr. tonn CO2 fram mot 2030. Til 
sammenligning er CO2-avgiften på anleggs-
diesel i dag om lag 770 kr pr. tonn. Slike 
politiske målsettinger behøver selvsagt 
ikke å bli realisert, og det er uvisst hvordan 
dette eventuelt vil slå ut for anleggsbransjen 
fremover. Det politiske bakteppet tilsier 
uansett at entreprenørene bør sørge for å 
sikre seg best mulig mot effektene av avgift-
søkninger framover.    

  
Denne artikkelen er en oppdatering av en 
artikkel som ble publisert i Anleggsmaskinen 
i 2014, av advokat Holm Grimsrud. 

«Det er kontrakten som danner utgangspunktet for hva som kan 
kreves dersom det i kontraktsperioden oppstår endringer i de 
forutsetningene som ligger til grunn for avtalen.» 
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ALT I  

SMØREMIDLER 
til anlegg, skog og landbruk!

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

• Vi leverer over  
hele Norge.

• Gunstige priser.

• Vi har også  
originaloljene for  
New Holland og  
CASE (IH) anleggs- og 
landbruksmaskiner.

• Petronas er factory  
fill på Mercedes.

NEW HOLLAND

SMØREOLJER

CASE

SMØREOLJER Kvalitet siden 1884

Elektrisk kompakt-
laster fra Bobcat
Bobcat T7X er utstyrt med et 62 kW 
litium-ion-batteri fra Green Machine 
Equipment. Batteriet skal gi opptil fire 
timers kontinuerlig drift, men ved det 
Bobcat omtaler som vanlige arbeids-
operasjoner, skal batterikapasiteten 
holde til en hel arbeidsdag. Bobcat vil 
tilby flere elektriske redskaper for bruk 
på T7X, blant annet feiekost og klype. 
Foreløpig er Bobcat T7X kun tiltenkt 
det nord-amerikanske markedet, men 
selskapet skal ha planer om å tilby 
maskinen for testkjøring i Europa. Giant i Doosan-farger

Nederlandske Tobroco-Giant, som 
produserer kompakte hjullastere for 
materialhåndtering innen utleie, land-
bruk og anleggsbransjen, har inngått 
avtale med Doosan Infracore Europe. 
I henhold til avtalen vil fem hjullaster-
modeller i vektkategorien 3500 til 5000 
kilo produseres av Tobroco-Giant i de 
oransje fargene til Doosan, og selges 
under Doosan-navnet gjennom Doosans 
europeiske forhandlernettverk. 
I Norge er det Hymax AS som er 
forhandler av Giant, mens Doosan 
selges gjennom Rosendal Maskin AS.  Ny nestleder for  

VA- og VVS-produ- 
sentene (VVP)
Terje Røising skal jobbe med digitali-
sering for VVP. Han blir også assis-
terende daglig leder.
– VVP er en viktig organisasjon i  
verdikjeden, og jeg ser frem til å  
jobbe med bransjens mest fremover-
lente leverandører og produsenter, 
sier Terje Røising i en pressemelding. 

Rekrutteringen av Røising henger 
også sammen med et utskift av daglig 
ledelse hos VA- og VVS-produsentene 
på sikt.
– Kompetansen, erfaringene og det 
brede kontaktnettet fra både NOBB og 
NRF kommer svært godt med. Terje 
passer som hånd i hanske til jobben, 
sier Bjarne Haugland, daglig leder i  
VA- og VVS Produsentene.

Terje Røising blir ny nestleder for VVP, 
med spesielt ansvar for digitalisering. 
(Foto: VPP).

Sondre Breivik er ny daglig leder i 
Hole Graveservice
Sondre Breivik har tidligere jobbet for Isachsen og Gjermunds-
haug.
– Jeg er veldig motivert for å ta fatt på denne oppgaven og 
gleder meg stort over muligheten jeg har fått. Hole graveser-
vice er en solid bedrift som gjør seg klar for vekst, sier Sondre 
Breivik.

Styreleder Dagfinn Lærum er glad for å få Breivik med på laget.
– Jeg startet Hole graveservice i 1985. Dokumentasjonskravene 
har blitt strengere og mer omfattende med årene og vi ser oss 
nødt til å se etter yngre krefter som kan følge opp dette på en 
sikker måte, slik at vi kan styrke oss for fremtiden. Vi ønsker 
Sondre velkommen på laget, sier han.

Hyundai Construction Equipment har 
lansert nye beltegravere i 13 til 15-tonns 
klassen. Alle med steg V-motorer. De 
tre er beltegraverne er: HX130A LCR, 
HX140A L og HX145A LCR. Alle tre er 
utstyrt med Cummins-motoren F3.8, som 
oppfyller steg V-kravene uten behov for 
AdBlue. Serviceintervallene på maskinene 
er nå på 1000 timer, vel og merke om 

man bruker CK-4 E/G-olje, noe som skal 
være en dobling fra forrige generasjon. 
En ny løftemodus forbedrer kontroll- 
og løftekapasitet, reduserer motorens 
turtall, aktiverer kraftøkning  og gir 
forbedret pumpeflytkontroll, ifølge 
Hyundai CE. Maskinene tilbys også med 
en valgfri «Fin Swing Control», dette skal 
gi mykere start og stopp av bom-svingen. 

«Oppskriften»  
for veibygging ute  
på høring
Alle som planlegger, dimensjonerer og 
bygger veier må bruke oppskriften i 
N200. Der beskrives alt fra geotekniske 
løsninger til dimensjonering, materi-
alvalg, veiutstyr og miljøvalg. 

Veinormalen ble digitalisert i fjor. Det er 
enkelt å gi innspill på nett og kommen-
tere direkte i høringsutkastet (i krav, 
tabell, kapittel osv.). Det er mulig å 
legge inn og endre kommentarer i hele 
høringsperioden. 
Høringsfrist 10. mars.

Oppskriften» for veibygging - N200 - er ute på 
høring. (Foto: Erlend Karlsen).

Tre nye beltegravere fra Hyundai

Det tre nye Hyundai-graverne er alle utstyrt 
med steg V-motorer fra Cummins. Felles for 
alle tre er at innvendig plass i førerhytta er økt 
med 13 prosent. Foto: Hyundai

Fra venstre, Dagfinn Lærum, Sondre Breivik, Celine Kemsley og Jørgen 
Lærum. (Foto: Hole Graveservice).

Ny daglig leder i 
Norsk Sanerings- 
service
Monto J. Hussain er ansatt som ny 
daglig leder i Norsk Saneringsser-
vice. Han er sivilingeniør og har over 
15 års erfaring innen bygg-, anlegg- 
og offshorebransjen. 
– Monto har en spennende bakgrunn, 
som vi er sikre på at passer godt i 
både Norsk Saneringsservice og NRC 
Group. Han har inngående kjennskap 
til vår kjernevirksomhet og markedet 
vi opererer i, noe som vil bidra til å 
utvikle Norsk Saneringsservice videre, 
sier Øystein Eide-Fredriksen, divi-
sjonsdirektør Miljø NRC Group Norge, 
i en pressemelding fra selskapet.

Monto J. Hussain har tiltrådt stillingen som ny 
daglig leder i Norsk Saneringsservice. (Foto: 
Runar F. Daler og Norsk Saneringsservice).

Fra gul til rød
I 2020 skiftet Yanmar farge på 
hele utvalget av kompaktmaskiner  
for det amerikanske markedet. 
Nå står resten av verden for tur.  
Ifølge Yanmar Compact Equip-
ment (CE), skal fargeendringen 
fra gul til rød markere at selska-
pet satser på flere alternative 
drivstoff- og drivverkteknologier. 
Yanmar CE viste nylig frem en 
prototype av den elektriske 
minigraveren SV17e i den nye 
rødfargen – Premium Red. 

Alle Yanmars maskiner vil i tiden fremover bli levert i 
fargen Premium Red. Foto: Yanmar CE

Ny programvare for høyere skrotpriser
Scanvaegt Systems lanserer nytt pro-
gramvaresystem for sortering av skrot 
innen gjenvinningsbransjen. Systemet 
skal sørge for nøyaktig sortering i kor-
rekte fraksjoner og gi mulighet for større 
inntjening ved videresalg. 
Med den nye programvaren ScanClas-
sifier får virksomheten en langt bedre 
oversikt over de innleverte materialene. 
Det sikrer i første omgang en nøyaktig 
avregning til dem som kommer med 
materialene, sier salgssjef Geirr Franang i 
Scanvaegt Systems i en pressemelding.

 
(Foto: Scanvaegt Systems).
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Med vindstyrke på opp mot 45 m/s – som er langt over grensa 
til orkan – førte uværet 19. november i fjor til enorme ødeleg-
gelser. Det anslås at mellom 1,2 og 1,3 millioner kubikkmeter 
skog er blåst ned, noe som tilsvarer nesten 10 prosent av den 
årlige avvirkningen i hele Norge. Bare i Sør-Aurdal i Valdres, 
som er den mest utsatte kommunen, er rundt 300 000 m3 skog 
ødelagt.  Opprydningen er for lengst i gang, og er beregnet til 
å ta et helt år. 

DOBBELT UHELDIGE
Anleggsmaskinen tok turen til Hedalen i Valdres, som kan 
karakteriseres som selve episenteret for uværet. Den lille bygda 
var til alt overmål så uheldig å bli rammet på ny, da ekstremværet 
Gyda i midten av januar i år veltet over området og ytterli-
gere forverret de allerede voldsomme skadene. På kort tid har 
skogeiere i bygda fått rasert det meste de har av verdier. Nå 
arbeider skogsentreprenører for fullt for å berge mest mulig 
av verdiene etter uværet. 

Marius Omsrud (23) kjører lassbærer for den lokale skog-
sentreprenøren Valdres Skog AS, som har hele fem hogstlag i 
aksjon i opprydningsarbeidene. 

– Vi er jo vant med mye vind her i området, men dette har 
vært helt spesielt. Sist det var noe tilsvarende som dette var visst 
en gang på 1930-tallet. Som om det ikke var nok med stormen 
i november, fikk vi en runde til nå i januar, med Gyda. Mye av 
skogen som sto igjen etter den første stormen, datt ned nå i 
andre runde. Det er ganske spesielt å oppleve dette to ganger, 
selv om stormen i november selvfølgelig var verst, sier Omsrud.

– Det er litt av et opprydningsarbeid, selv om jeg tross alt 
slipper lettere unna med lassbæreren enn han som kjører hogst-
maskina. Til å begynne med var det mye ekstrajobbing for å 
rydde veier og infrastruktur, men nå er det heldigvis mer vanlige 
arbeidstider igjen. Vi skal jo drive med denne opprydningen 
ett års tid, så det er greit ikke å slite seg helt ut med én gang, 
forteller han med et smil. 

BLE FANGET I STORMEN
Omsrud er selv fra Hedalen, og ble faktisk fanget i stormen den 
19. november. Han satt i lassbæreren langt inne i skogen, da 
stormen kom brått og trærne begynte å blåse ned rundt ham. 
Uværet slo ut både mobilnett og nødnett. Han visste likevel ikke 
helt hvor ille det var før han satte seg i bilen for å kjøre hjemover. 

Store skogområder ble jevnet med jorden etter stormen i 
november i fjor. Opprydningen er i full gang, men det er en svært 
omfattende og tidkrevende jobb. Støtteordninger er på trappene.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Tidkrevende og 
kostbar opprydning 
etter stormen

VOLDSOMME ØDELEGGELSER: Skade- 
omfanget er enormt etter stormen i 

november. Som her i Sør-Aurdal, hvor 
rundt 300 000 m3 skog ble ødelagt.

(Foto: Bjørn Lauritzen).
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Veien viste seg nemlig å være helt 
ufremkommelig. Han begynte 
å rydde vei med motorsaga han 
hadde i bilen, men etter en times 
tid gikk saga tom for bensin. Han 
måtte dermed vente i bilen i håp 
om at noen skulle finne ham 
der inne. Timene gikk, det ble 
kveld og han la seg til slutt for 
å sove i bilen. Ikke lenge etterpå 
hørte han lyden av en motorsag 
i nærheten. Det var faren, søste-
ren, arbeidsgiveren og flere 
andre som endelig kom ham til 
unnsetning, etter å ha jobbet seg 
innover skogsveien.

Lettelsen var naturlig nok stor 
for den unge skogsoperatøren. 
Men redd han hadde han ikke 
vært.

– Nei, jeg var ikke redd. Folk 
visste jo at jeg var der inne, og jeg var sikker på at det ville komme 
hjelp før eller siden, selv om det var lenge å vente uten at noe 
skjedde. Da de endelig kom fram, hadde fader’n holdt på å jobbe 
seg innover i seks og en halv time. Det sier litt om hvor mye skog 
som lå over veien. Det var godt å komme seg hjem den kvelden, 
forteller han.

– Når det først var en som skulle bli sittende fast inni der, så 
var det greit at det var meg. Jeg er jo jeger og friluftsmann, og er 

vant til å være aleine i skogen, så jeg tok det ganske med ro. Men 
nå har jeg lært, altså; heretter har jeg alltid med meg motorsaga i 
bilen – med masse bensin i reserve, sier han og ler.

SAGKJEDENE RYKER
Litt lengre opp i skogen møter vi skogsoperatør Lars Martin Grøv 
(22), som også jobber for Valdres Skog. Han sitter inne i en splitter 
ny hogstmaskin av typen Komatsu 931 XC og kapper, kvister og 
sorterer trær av alle størrelser, som ligger hulter til bulter i det 
ulendte terrenget. 

– Jeg har jo vært borti vindfall før, men aldri noe i nærheten av 
dette her, selvfølgelig. Dette er mye mer tungvint enn normal drift. 
Det er ikke så lett å komme til over alt, og det gjelder å komme 
inn fra riktig side, ettersom hvordan trærne ligger. Særlig i bratte 

partier er dette en utfordring. Jo tøffere terrenget er, jo større blir 
forskjellen mellom produksjonen av stående og liggende skog. 
Mange av trærne ligger også i fryktelig spenn. Heldigvis er det tele 
i bakken og lite snø, så det er tross alt fine driftsforhold, forteller 
han til Anleggsmaskinen. 

– Det er heller ikke til å unngå at det ryker mange sagkjeder 
når jeg kapper trærne som ligger langs bakken, fordi det treffer på 
stein, sand og grus. Det går nok i snitt tre kjeder om dagen, og opp 
mot ti på det meste. Heldigvis tar det bare ett minutts tid å skifte 
et kjede, sier han og åpner opp en redskapsskuff i hogstmaskina 
hvor han har et helt lager med kjeder liggende. 

SORTERES ETTER KVALITET
De ferdig kappede tømmerstokkene som ligger rundt hogstmaskina 
er merket med ulike farger, etter hva de skal brukes til. 

– Vi sorterer dem etter kvalitet og merker med farger. Farge-
kombinasjonen er det opp til hvert enkelt hogstlag å bli enige  
om. Vi har valgt blått for sagtømmer, rødt for tørrgran, rødt  
og blått for «energi» (varmeproduksjon), mens det som er 
umerket er vanlig massevirke (til produksjon av papp, papir 
etc.), forklarer Grøv, som også er fra Hedalen og fikk kjenne 
stormen på nært hold.

– Foruten at en del skog ble ødelagt på tomta hjemme, var det 
noen takstein som blåste av huset, det gikk et hjørne av taket på 
et lagerbygg og søppelkassestativet fløy av gårde. Heldigvis var det 
ingen personskader. Det kunne tross alt gått mye verre, sier han.

– GODE GRUNNER TIL Å RYDDE OPP
Vindfallhogst tar naturligvis mye lengre tid enn vanlig hogst. Mens 

KAOTISK: Trær av alle størrelser ligger hulter til bulter i det ulendte terrenget, noe som kan være utfordrende for hogstmaskinføreren. 
Spesielt i bratte partier. 

TIDKREVENDE: Opprydningen etter stormen er beregnet til å ta et helt år. 

KJEDER RYKER: Sagkjedene ryker lett når trærne som ligger langs bakken kappes, fordi man 
treffer på stein, sand og grus. Heldigvis er det enkelt å skifte dem. 

TUNGVINT: Vindfallhogst er mye mer tungvint enn 
normal hogst. Skogsoperatør Lars Martin Grøv er 
glad for at det er lite snø og tross alt ganske gode 
driftsforhold.

STORMFAST: Skogsoperatør 
Marius Omsrud ble sittende fast i 
mange timer inne i skogen mens 
stormen raste rundt ham.  
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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).

FARGEKODER: Tømmeret som hogges, sorteres etter kvalitet  
og sprayes med ulike farger. Rødt er tørrgran.

Lars Martin Grøv vanligvis hogger i overkant av 20 kubikkmeter 
tømmer i timen i dette til dels bratte området, klarer han bare 
rundt 15 kubikk når det nå ryddes etter stormen. Det betyr at 
økonomien blir særdeles dårlig for skogeierne. Skogavdelingen i 
Maskinentreprenørenes Forbund har vært svært aktiv i arbeidet 
med å få på plass en økonomisk støtteordning for å sikre at så mye 
som mulig blir ryddet.

– Det er mange gode grunner til at vindfallet bør ryddes opp, 
selv om det i mange tilfeller vil koste mer å ta det ut enn å la det 
ligge. Først og fremst er det stor fare for et omfattende barkebil-
leangrep når tømmeret – spesielt gran – blir liggende. Og det kan 
gjøre veldig stor skade, sier Bjørn Lauritzen, fagsjef Skog i MEF.

– Videre får de berørte eiendommene kraftig redusert sin frem-
tidige skogproduksjon, fordi det er umulig å plante ny skog før det 
som har blåst ned blir ryddet. I tillegg er det dårlig ressursutnyt-
telse, ved at sagbrukene ikke får utnyttet tømmeret. Det er også et 
klimaaspekt knyttet til dette. Det er lite gunstig at tømmer ligger 
i skogen og råtner, i stedet for å binde karbon i bygg eller erstatte 
produkter med høyt karbonavtrykk, forklarer han. 

FORSLAG TIL TILTAKSPAKKE
MEF Skog har hatt jevnlige møter med Landbruksdirektoratet for 
å sikre en tiltakspakke, som nå ser ut til å bli realisert.

– Det ble tidlig slått fast at skogeier kan benytte skogfond til 

å dekke underskudd ved opprydding av vindfall, dersom det 
er et skadeforebyggende tiltak, eller nødvendig forarbeid for å 
sikre foryngelse av skogen. Videre har vi, sammen med Norges 
Skogeierforbund, gitt konkrete innspill til Landbruksdirektora-
tet med forslag om en støtteordning som skal sikre en positiv 
rotnetto for bestand som må ryddes; altså at skogeiere ikke skal 
gå i minus på opprydningen, sier Lauritzen som skal ha et nytt, 
avklarende møte med Landbruksdirektoratet like etter dette 
bladet har gått i trykken. 

BEKREFTET AT DET KOMMER EN ORDNING
– Dialogen med direktoratet har vært veldig god. Forsikrings-
selskapet Skogbrand og statsforvalterne i Innlandet, Viken og 
Vestfold og Telemark har også vært med. Vi har fått bekreftet fra 
sentrale personer i direktoratet at det vil komme en ordning, noe 
vi selvsagt er svært fornøyde med. I første omgang tas pengene 
fra LUF-midler (Landbrukets utviklingsfond, red. anm.), som 
egentlig er øremerket til skogkultur og veibygging. Det er derfor 
viktig at de LUF-pengene kommer tilbake i friske midler i revidert 
nasjonalbudsjett i mai. Dette er ikke helt i boks ennå, men det er 
det vi jobber for. Vi har også utfordret landbruksminister Sandra 
Borch på dette. Hun har selv vært på besøk i området og med 
egne øyne sett skadeomfanget, og hun har uttrykt interesse for å 
bidra til støtte, sier han. 

ORDNING KOMMER: Fagsjef Skog i MEF, 
Bjørn Lauritzen, har fått bekreftet  

fra sentrale personer i Landbruksdirek-
toratet at det vil komme en økonomisk 

støtteordning, noe både MEF Skog og 
Norges Skogeierforbund har jobbet for. 

VIKTIG: Hvis vindfallet ikke blir ryddet, kan det føre til barkebillean-
grep. I tillegg betyr det kraftig reduksjon av fremtidig skogproduksjon 
og dårlig ressursutnyttelse, ifølge Bjørn Lauritzen i MEF Skog.
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post@krokkasser.no – 911 90 404

Stort lager

Import/salg av 
krokkasser og NC-hengere

se mer på www.krokkasser.no

– rask levering

Fo
to

:Y
uc

el
 T

el
lic

i/
fr

ee
im

ag
es

Stort lager
- rask levering   

Import / salg av
krokkasser og NC-hengere

se mer på www.krokkasser.

post@krokkkasser.no - 911 90 404

Siden etableringen i 1964 har Frustøl AS stadig modernisert og 
utvidet maskinparken, men det tok over 50 år før selskapet gikk 
til anskaffelse av en hjulgraver. Da de først gjorde det, ble det til 
gjengjeld Norges første Cat M315 NextGen. 

– Vi har fått Norges første hjulgraver av Cat NextGen overlevert 
til oss i Frustøl AS. Vi synes det er litt ekstra stas at vi fikk være 
«førstemann» ut i landet med denne type maskin. I tillegg er den 
levert på 56-årsdagen til maskinfører Erling Tveit, sier Runar 
Hodne, prosjektleder hos Frustøl AS. 

POPULÆRT INDUSTRIOMRÅDE
Frustøl holder til på Mjåvann industriområde langs E39, noen 
kilometer vest for Kristiansand sentrum. Her har selskapet vært 
med på å utvikle industriområdet, og har egne kontorer og verksted 
i det som tidligere var lokalene til Mercedes-Benz-forhandleren. I 
tillegg har selskapet eget pukkverk på samme område. Dette har de 
drevet siden midten av 1980-tallet. Her har de også massemottak, 
og knuser asfalt og betong for gjenbruk på egne anleggsprosjekter.  
Frustøl utfører blant annet grunnarbeider, prosjektering- og ut- 

førelse av VA-anlegg, feltutbygging (hus/hytter), tomtegraving, 
grøftegraving, massetransport, bygging av skogsbilveier- og veian-
legg samt utomhusarbeider.  

FRA LEIE TIL KJØP
Selskapet utfører også kommunaltekniske anlegg og veivedlikehold, 
og det var i den forbindelse behovet for hjulgraver dukket opp. 

– Vi har leid en Cat-hjulgraver en periode, og så etter hvert 
behovet for å gå til anskaffelse av egen maskin, sier Hodne. Han 
forteller at hjulgraverens fleksibilitet ved at den enkelt kan forflytte 
seg for egen maskin, og trekke henger slik at man kan få med både 
utstyr og masser, var avgjørende for kjøpet.

Det var Jo Stein Ånensen, maskinselger for Pon Equipment  
i Agder, som solgte maskinen til Frustøl, og han overleverte 
Cat-hjulgraveren i midten av januar. Korthekk-hjulgraveren Cat 
M315 har en driftsvekt, inkl. hydraulisk hk-feste og graveskuffe, 
på ca. 17 tonn. Hjulgraveren er motorisert med Caterpillars C4.4, 
4-sylindret steg V-motor, med helautomatisk regenerering, og 
som yter 110 kW/148 hk.

NY MASKIN OG NYE ANSATTE
Frustøl gjør ifølge Hodne «alt» innen kommunaltekniske oppdrag. 
Av den grunn er også den nye hjulgraveren levert med et stort 
utvalg av redskaper, blant annet Cat pusseskuffe og smalskuffe, 
Gjerstad renskeskuffe og pallegafler, og tiltrotatoren er Cat TRS14 
med gripmodul. Tilhengeren er en én-akslet Gigant GD2-6, med 
egenvekt på 2000 kg og som kan lastes til totalvekt på 7800 kg. 

I tillegg til utvidelsen av maskinparken skal selskapet utvide 
arbeidsstokken, og er nå på utkikk etter nye kollegaer til hjulgra-
verfører Erling Tveit og de rundt 40 andre ansatte. 

– Vi skal ansette to personer til; en maskinfører og «den rette» 
rørlegger, sier Runar Hodne. Han oppfordrer personer som har den 
rette innstillingen og de rette kvalifikasjonene til å ta kontakt. 

Utvidet maskinparken ved kjøp av selskapets første hjulgraver. Nå skal 
Kristiansand-entreprenøren også utvide arbeidstokken. 
Tekst: Njål Hagen - njal.hagen@mef.no

Første Cat  
NextGen hjulgraver  
til Frustøl AS

HELT NY: Nye arbeidsoppgaver krever ny 
maskin. Cat M315 er den første hjulgrave-
ren Frustøl AS har kjøpt siden selskapet ble 
etablert i 1964. Foto: Frustøl

JUBILEUM: 
Hjulgraveren ble 

overlevert Frustøl 
AS samme dag som 
maskinfører Erling 
Tveit (t.h.) fylte 56 

år, her sammen 
med daglig leder 

Kristen Fjeldsgård. 
Foto: Frustøl

FLERE ANSATTE: Runar Hodne (t.h.), prosjektleder hos Frustøl AS,  
forteller at han og Erling Tveit (t.v.) ønsker seg flere kollegaer.  
Kristiansand-entreprenøren har om lag 40 ansatte og søker nå etter 
både maskinfører og rørlegger. Foto: Frustøl
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Anleggsmaskinen møter Morten Paulsen, daglig leder hos Anker-
løkken Equipment AS, ved selskapets lokaler på Bjørnerud sør i 
Oslo. Paulsen har vært ansatt i selskapet i mange år, og overtok 
som daglig leder i 2020. 

– Furukawa er et kjempeprodukt og har vært det i alle år, sier 
Paulsen. Han forteller at selskapet kun har behov for én service-
mann, og at det forteller det meste om kvaliteten på produktene 
fra den japanske produsenten. 

Riktignok har Ankerløkken avtaler med frittstående service-
punkter rundt om i Norge, men det er ifølge Paulsen svært lite for 
disse å gjøre med Furukawa-produktene, da det meste av servicene 
utføres ved hovedkontoret i Oslo. 

– Vi har mange trofaste kunder som vet at Furukawa fungerer, 
og i tillegg kommer det stadig nye kunder til, sier Paulsen. 

HISTORIEN
Vi skal tilbake til 1982 og et møte på den japanske ambassaden i 
Oslo. Her signerte daværende daglig leder i Ankerløkken Equip-
ment, Ole Andreas Aaserud, en avtale med den japanske handel-
sattacheen. Avtalen som ble inngått var en forhandleravtale for 

produktene til Furukawa i Norge og Skandinavia. Noe som igjen 
førte til etableringen av Ankerløkken AS i Danmark og AMAS 
AB i Sverige. 

Ankerløkken var for øvrig det andre europeiske selskapet som 
inngikk forhandleravtale med Furukawa. Et fransk selskap var litt 
tidligere ute enn Ankerløkken, og ble dermed det første. 

Produktene fra det japanske selskapet står fortsatt sterkt i Skan-
dinavia, men i dag har Ankerløkken solgt seg ut av både det svenske 
og det danske selskapet. 

- Siden 1982 har det blitt levert ut flere tusen Furukawa-hammere 
til norske kunder, sier Morten Paulsen. 

JORD OG STEIN
Furukawa-hammere er tilpasset for bruk på bæremaskiner fra  
0,5 til 100 tonn. FX-serien er for de minste bæremaskinene  
(0,5-7 tonn), mens F6LN og F9LN er for bæremaskiner fra 5 til 
12 tonn. FXJ-serien består av hammere i en rekke størrelser, og 
passer for bæremaskiner fra 9 til 100 tonn.  

Ankerløkken har en rekke andre produkter i porteføljen, og felles for 
de fleste er at det er utstyr for bruk til bearbeiding av jord og stein.  

Ankerløkken Equipment AS kan se tilbake på et langt samarbeid med  
Furukawa, og selskapet har levert et stort antall slaghammere fra den japanske 
produsenten til norske entreprenører.  
Tekst og foto: Njål Hagen – njal.hagen@mef.no

40 år med Furukawa
FEM HAMMERE: Morten Paulsen, daglig leder hos Ankerløkken Equipment AS, ved en slaghammer fra 
Furukawa som skal leveres til kunde. Kunden har nylig kjøpt totalt fem Furukawa FXJ-hammere. 

FØRSTE: Denne lille 
slaghammeren er en tidlig 

modell som Ankerløkken 
fikk inn fra Furukawa. 

Hammeren har aldri 
vært brukt, og står i dag 

utstilt i kontorlokalene til 
Ankerløkken på Bjørnerud 

i Oslo. 

En av MEFs viktigste medlemsfordeler er 
juridisk bistand. Juridisk avdeling i MEF yter 
bistand innenfor de fleste rettsområder som 
er relevante for medlemsbedriftene. Det være 
seg arbeidsgiver- og tariffsaker, entreprise- og 
kontraktsrett, offentlige anskaffelser/anbud og 
erstatningsrett. Juristene kan også føre saker 
for domstolene. Fra årsskiftet har avdelingen 
økt sin bemanning med én advokat og én 
praktikant, og består nå av totalt åtte ansatte. 

KRAFTIG ØKNING
– Hver medlemsbedrift har krav på åtte 
timers juridisk bistand per år. Det inngår i 
medlemskontingenten. Bakgrunnen for at vi 
øker kapasiteten i avdelingen er en økende 
etterspørsel for advokattjenester blant våre 
medlemmer. Spesielt har det vært ønske om 
å øke kapasiteten når det gjelder kontrakts- 
og entrepriserettssaker, forteller Thomas 
Kollerød, leder for juridisk avdeling i MEF. 

– Vi har hatt en kraftig økning i antall 
registrerte saker det siste året; fra 420 saker 
i 2020 til 620 i 2021. I tillegg kommer alle 
andre mer eller mindre uformelle henven-
delser, sier han.

OGSÅ FOREBYGGING
– Hva bidrar dere mest med overfor 
medlemsbedriftene?

– Vår oppgave er i prinsippet å være den 
juridiske avdelingen som våre medlems-

bedrifter ikke har internt. De aller største 
bedriftene har jo egne juridiske avdelinger, 
men de fleste har ikke det. Vår primære 
oppgave er dermed å ivareta disse 
oppgavene for medlemmene. Vi yter faglig 
bistand og rådgivning innenfor alle våre 
fagområder, sier Kollerød.

– I tillegg driver vi utstrakt kurs- og 
forelesningsvirksomhet, først og fremst 
for MEF-skolen, men også for eksterne 
oppdragsgivere på det juridiske området. 
Vår hovedfunksjon er å bistå i tvistesaker, 
men vel så viktig er det å bidra til å fore-
bygge tvistesaker ved å bygge opp kompe-
tansen hos entreprenørene innenfor de 
ulike fagområdene.
BEDRE Å TA ÉN TELEFON FOR MYE
– Er det noen juridiske temaer dere ikke 
bistår med?

– Hvis det dreier seg om skatt- og avgifts-
spørsmål, vil jeg nok anbefale å medlem-
mene å ta kontakt med aktører som har 
spesialisert seg i disse fagområdene. Videre 
bistår vi som prinsipp ikke dersom det er 
en tvist mellom to medlemsbedrifter, eller 
hvis det er pågående anbudssaker der flere 
medlemmer er involvert, sier Kollerød.

– Generelt vil jeg si til medlemsbedrif-
tene våre at det er bedre å ta én telefon for 
mye til oss enn én for lite. Det kan være 
fint å ha noen å drøfte en sak eller situa-
sjon med, uten at det nødvendigvis er en 

oppstått tvist eller uenighet. Ved å bruke 
oss som sparringspartner kan det også lede 
til at man unngår større uenigheter eller 
tvister senere. Dersom en henvendelse ikke 
blir registrert som en sak hos oss, så teller 
det heller ikke som de en av de åtte timene 
som er inkludert i medlemskontingenten. 

Maskinentreprenrørens Forbund (MEF) styrker sin juridiske avdeling, for å  
imøtekomme økende etterspørsel fra medlemsmassen.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Juridisk satsing i MEF
ØKER KAPASITETEN: Juridisk avdeling i MEF opplever økende etterspørsel for advokattjenester blant medlemsmassen. Fra venstre: Håvard Almås, 
Jørgen Bunk Olsen, Solveig Nørstrud Wanvik, Mari Rudshaug, Erik Handeland Selmer, Tone Gulliksen og Thomas Kollerød. Ikke til stede: Silje Lindvig.

OM JURISTENE  
OG ARBEIDSOMRÅDENE

Silje Lindvik og Solveig Nørstrud 
Wanvik har særlig kunnskap og 
ansvar for personal- og arbeids-
rettslige saker. De er også ansvar-
lige for MEFs to tariffavtaler og 
deltar i MEFs forhandlingsutvalg. 
Thomas Kollerød er også tilknyttet 
teamet for tariff- og arbeidsrett. 

Kontrakt- og entrepriseteamet bistår 
medlemmer i forbrukersaker og 
saker mellom profesjonelle parter. 
Teamet består av Mari Rudshaug, 
Jørgen Bunk Olsen, Erik Handeland 
Selmer og Tone Gulliksen. Thomas 
Kollerød bistår også med entrepri-
sesaker. I tillegg har Tone Gulliksen 
og Jørgen Bunk Olsen kompetanse 
på anskaffelsesområdet. Håvard 
Almås er praktikant og bistår advo-
katene med informasjonsinnhenting, 
mindre utredningsoppdrag, utkast 
til saksfremlegg og innlegg om juri-
diske temaer.
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www.seabrokers.no  - Telefon 51 80 00 00

SANY - EN AV VERDENS STØRSTE 
PRODUSENTER AV ANLEGGS- 
MASKINER ER PÅ PLASS I NORGE!
Seabrokers Havnekraner er eneimportør og 
forhandler av Sany anleggsmaskiner i  
Norge. Dette gir deg som kunde trygghet.  
 
Stort verksted/reservedellager og  
utstillingshall i Stavanger, samt dyktige  
partnere innen mekaniske tjenester over 
hele landet.  
 
Vi leverer driftsikre gravemaskiner mellom 
1,6 og 200 tonn samt demoleringsmaskiner.

Kontakt vårt salgskontor for anleggs- 
maskiner på telefon 92036784 for mer  
informasjon eller  
 
Sjekk ut www.sanynorge.no for mer infoHavnekraner AS

Ifølge Bane NOR var avfyringen av salven 
en viktig milepæl i arbeidet med å legge 
til rette for økt fart og flere avganger på 
Vestfoldbanen.

Det er Veidekke som er entreprenør for 
tunnelen, og ingeniørgeolog Hilde Kolden 
fikk æren av å skyte den aller siste salven. 
På slaget kl. 14.00, fredag 7. januar, var den 
siste biten med fjell i tunnelen historie.

GOD FREMDRIFT
Prosjektleder i Bane NOR, Hanne Wiig, 
var full av lovord over jobben som er 
gjort.

– En stor milepæl er nådd. Veidekkes 
tunneldrivere har gjort en fantastisk innsats 
i de to årene som sprengningsarbeidene har 
pågått. I en periode var det sprenging ved 
ni stuffer, og fremdriften har vært veldig 

god. Jeg er veldig imponert over innsatsen, 
sier Wiig.

Da den første salven gikk 19. desember 
2019, var det med flere inviterte gjester til 
stede. Men i dagens situasjon var det bare 
mulig med en mindre markering for de 

Etter to år med sprengninger på den seks kilometer lange tunnelen mellom 
Drammen og Kobbervikdalen, ble nylig siste salve avfyrt. 
Tekst: Njål Hagen – njal.hagen@mef.no

Siste salve i tunnelen

SISTE SALVE: Samling på 
røysa etter gjennomslaget i 

tunnelen. Foto: Bane NOR

MILEPÆL: Veidekkes Hilde Kolden 
avfyrer siste salve. Foto: Bane NOR

KAKE: Sprengningene  
er over, og det ble kake  
på arbeidslaget. Foto:  
Tormod Ugelstad, Bane NOR

FAKTA:
Bane NORs utbyggingsprosjekt 
«Nytt dobbeltspor Drammen- 
Kobbervikdalen» er et av landets 
største jernbaneprosjekter, og er en 
del av InterCity-satsingen. Det er 
en storstilt utbygging av jernbanen 
på Østlandet, som skal gi halvannen 
million innbyggere kortere reisetid 
og flere avganger. 
Prosjektet i Drammen inklude-
rer bygging av dobbeltspor på 
Vestfoldbanen mellom Drammen 
stasjon og Skoger, gjennom en ny 
tunnel i Strømsåsen. Denne delen 
av prosjektet skal etter planen stå 
ferdig i 2025, samtidig som nytt 
dobbeltspor mellom Nykirke og 
Barkåker kan tas i bruk. Det betyr 
at det vil være sammenhengende 
dobbeltspor mellom Oslo og Tøns-
berg i 2025. Kilde: Bane NOR

som var på jobb. Det la, ifølge Bane NOR, 
imidlertid ingen demper på gleden over å 
endelig ha kommet gjennom. En velfortjent 
kakebit ble det også tid til.

1800 SALVER
Selve hovedløpet av tunnelen er seks kilo-
meter langt, men inkludert evakuerings- 
og servicetunneler er det elleve kilometer 
med tunnel som er sprengt ut. Totalt er det 

sprengt rundt 1800 salver i bergtunnelen, og 
det er fraktet ut ca. 1,4 millioner anbragte 
kubikkmeter med sprengstein.

Nå gjenstår vann- og frostsikringsarbei-
der, mens støpearbeidene er allerede i full 
sving fra Gulliksrud.

Dobbeltsporet fra Drammen til Kobber-
vikdalen skal være ferdig i 2025. Da skal det 
bli mulig å kjøre fire tog i timen hver vei 
mellom Tønsberg og Oslo. 
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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, 
Facebook: @drivenergi

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

Inger Hokstad AS
1367 Snarøya
Tlf: 90 17 55 71
ihokstad@ihokstad.no
ba-nettverket.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

BRANSJEOVERSIKTEN

Llentab
0663 Oslo
Tlf: 97707300
post@llentab.no
www.llentab.no

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

MEC-TEC AS
Ingeniør Rybergsgt. 99, 3027 
Drammen
Tlf: 33772572
mectec@mectec.no
www.mectec.no/

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

MG Salg og Utleie AS
Fossegrenda 3, 
7038 Trondheim
Tlf: 73 96 26 00
post@mgsalg.no
www.mgsalg.no

MOLDEGAARD MARITIME 
LOGISTICS AS
Birger Hatlebaksv. 22, 
6415 MOLDE
Tlf: 71 25 06 30
firmapost@moldegaard.as
www.moldegaard.no

Naboen AS
4353 Klepp Stasjon
Tlf: 51 81 03 00
utleie@naboen.no
naboen.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

Norva 24 AS
6783 Stryn
post@norva24.no
www.norva24.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

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

UTDANNE  
FRAMFOR INNLEIE

Innleie har blitt første del av 2022 sin største snakkis. 
Hadja Tadjik har skapt både jubel og raseri med 
sitt varsel om kraftig innstramning i bruken av 

bemanningsbyråer i norsk bygg- og anleggsbransje.

Ingen bør la seg overraske over utspillet hennes. Inn- 
stramningene i arbeidsmiljøloven ble varslet i valgkampen 
og i regjeringsplattformen. Nå ligger saken ute til høring. 
Det er bare å bruke den demokratiske retten vi alle har: 
Å si hva vi mener gjennom å delta i høringsprosessen.

MEF skal selvsagt ta plass i denne debatten. Flere av våre 
medlemsbedrifter har allerede vært ute i media med klare 
meldinger. 

For egen del vil jeg bruke anledningen til å fronte det 
mer grunnleggende problemet: Mangelen på norske 
fagarbeidere. Landet trenger opp mot 100 000 flere 
fagarbeidere om vel et tiår. Flere tusen av disse må komme 
i anleggsbransjen. 

Ved å utdanne nok fagarbeidere vil norske entreprenører 
få tak i den arbeidskraft de trenger. Det må være et mål 
for oss alle at Norge i all hovedsak er selvforsynt med 
fagarbeidere og at de aller fleste er ansatt i faste stillinger. 
Å basere oss på permanent bruk av innleid arbeidskraft 
fra andre land er uheldig både for norsk økonomi og våre 
bedrifter.

Derfor vil MEF snakke mye med Hadja Tadjiks kollega i 
Kunnskapsdepartementet i tiden framover. Vi vil fronte 
tre budskap til Tonje Brenna:
– Opprett flere utdanningsplasser knyttet til bygg- og 
anleggsfagene. Både staten og fylkeskommunene må tilby 
flere plasser og styrke kvaliteten innenfor disse fagene i 
den videregående skole.
– Viderefør og forsterk anleggsbransjens modell for 
å utdanne lærlinger. Bransjen og opplæringskontorene 
(OKAB) sørger for at 9 av 10 får læreplass. Sammen er 
vi klare for å ta imot enda flere. Det vi trenger er flere 

lærekandidater. Lærlinger kommer ikke fra intet. Vi er 
helt avhengig av å ha dem gjennom VG1 og VG2 for å få 
gode fagarbeidere. 
– Bruk tid allerede i ungdomsskolen på å bevisstgjøre 
elevene på mulighetene som ligger i å bli fagarbeidere. 

Skal vi få ungdommen til å ta utdanning i disse fagene må 
de se at det er fast jobb i sikte. Derfor har Hadja Tadjiks 
ønske om å begrense bemanningsbyråenes plass mye for 
seg. Jeg tror det er veldig få 16-åringer som drømmer å 
reise rundt fra anlegg til anlegg som innleid arbeidskraft.

I MEF skal vi likevel bruke tid og krefter på å få fram ulike 
meninger og ulike behov før vi sender vårt høringssvar. Vi 
skal blant annet vise hvordan norske maskinentreprenører 
har topper akkurat slik byggenæringen har, men vi løser de 
toppene ved å leie inn ansatte fra «nabo-entreprenøren». 
De vi da leier inn er fast ansatt hos en annen entreprenør. 
Det gir oss fleksibilitet, samtidig som det sørger for fast 
ansettelse og seriøse forhold.

Julie Brodtkorb
Adm. dir. i Maskinentreprenørenes forbund (MEF)

   

Trenger du faglig påfyll?
 

Skann koden med 
mobilen og se en oversikt  
over alle våre kurs!

www.mef.no 

Visste du at du kan søke på høstens skoler 
allerede fra 1. februar? Du finner link i vår 
kursoversikt. 

Ellers er kurskalenderen vår proppfull av 
både fysiske og digitale kurs du kan ta 
utover vinteren og våren.

•  Stor leverandørutstilling
•  Fagseminarer og kurs

•  Vinterfest
• Brakkemiddag  

 
www.arcticentrepreneur.no

   

Endelig kan vi møtes  
igjen - på bransjens 
viktigste møteplass 

Arctic Entrepreneur 5. - 7. april 2022
The Qube ved Clarion Hotel & Congress, 
Oslo Airport

Foto: Svein Finneide Foto: Svein Finneide
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MEF-NYTT

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

Facebook.com/mefnorge
Facebook.com/okabnorge
Instagram.com/mef_norge/

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. 

SERVICE-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
Kontorer i: Hammerfest, 
Tromsø og Bodø
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

NY DATO FOR ARCTIC ENTREPRENEUR
På grunn av korona har vi endret dato til 5. – 7. april. Vi møtes dermed i litt mer 
vårlige omgivelser på The Qube ved Clarion Hotel & Congress, Oslo Airport. 
Program og påmeldingsskjema finner du på www.arcticentrepreneur.no 

REGION ØST

TAKKET AV SOM STYREMEDLEMMER
MEF Innlandet har vært sammenslått siden 1. januar 2020, men markeringen  
har blitt utsatt og utsatt grunnet koronaen. Vi har derfor ikke fått takket av de  
tidligere styremedlemmene som gikk ut før nå. Her er to av dem som vi nå har takket 
av, Rune Øvergård, til høyre (Elverum, Hedmark) og Andreas Kjenseth, til venstre  
(Biri, Oppland). Vi takker så mye for innsatsen!

MÅNEDENS BEDRIFT I DESEMBER
Medlem siden: 1971 – 50 
års medlemskap og mottatt 
hedersmedalje fra MEF
Fra: Minnesund i avdeling 
Oslo/Akershus
Daglig leder: Anders 
Nordahl 
Hvor mange ansatte: Vi er 
7-10 ansatte, hvor alle er 
lokale. 
Hva jobber dere i hoved-
sak med? Våre kunder er 
hovedsakelig offentlige og 
kommunale etater samt 
større byggentreprenører. 
Typiske oppdrag vi utfører 
er gangvegbygging, VA-job-
ber og grunnarbeider for 
næringsbygg. Vi syns det 
er svært spennende med 

trenden som går mot totalprosjekter og prestasjonsinnkjøp. 
Hvorfor er dere medlemmer av MEF? Er fornøyd med måten MEF tar tak i 
viktige saker for bransjen. Veldig fornøyd med juridisk bistand fra MEF for 
avklaring på områder vi ikke har kompetanse selv. Bruker MEF til kursing.

UTDELING AV HEDERSMEDALJER 
TIL BEDRIFTER
Vi har i høst vært på veiene med flere medaljer. Under kan dere se 
Brødrene Sønmør AS v/Kai Sønmør, Sønstehage Maskin v/ Anton 
Sønstehage, Skogen Entreprenør AS v/Ola Skogen og Jora Maskin  
v/Jan Brustuen, som alle har vært medlemmer i 25 år.  
Vi gratulerer og takker for tilliten! 

MÅNEDENS LÆRLING 
I DESEMBER
Martin Hangås 
Alder: 25 
Bedrift: Bane og Entreprenørservice AS 
Sted: Asker 
Utdanning: Studiespes og helse- og oppvekstfag 
Lærling i: Anleggsmaskinførerfaget 
Beste med yrket: Variert arbeid og mye ute 
Hobby: Friluftsliv og bilmekking



SIDE 65SIDE 64 ANLEGGSMASKINEN | NR.01 | FEBRUAR 2022ANLEGGSMASKINEN | NR.01 | FEBRUAR 2022

MEF-NYTTMEF-NYTT

SKOG

GASELLE-UTMERKELSE TIL 
VESTERÅLEN SKOGSDRIFT
Stig Rognan og  
Vesterålen Skogsdrift 
har for andre år på 
rad kommet med på DNs 
prestisjetunge gaselle-
liste. Vi gratulerer!

REGION NORD

MEDLEMSBEDRIFTER MED 
GASELLESTATUS
Hvert år får en rekke medlemsbedrifter gasellestatus hos DN. 
Kravene for utmerkelsen omfatter blant annet at man må minst ha 
doblet omsetningen over fire år, levert godkjente regnskaper og 
hatt en omsetning på over en million kroner det første året. Bare 
i fjor fikk følgende medlemsbedrifter denne gjeve (og ikke minst 
imponerende) utmerkelsen:
Bjerkvik Maskin, Fagerhaug Maskin, John Kildal & Sønner, Jensen 
Entreprenør, NVK Maskin, Salten Entreprenør & Eiendom, Voie 
Grunnarbeid, Ascas Miljø, Bjørnevatn Maskin, Christer Sundstrøm 
AS, CSP AS, Jowa Maskin, Løvland Maskin og Transport, Maskin i 
Nord, Maskinentreprenør Kurt Sandnes, RMT, Ryeng Anlegg, Silsand 
Maskin, Sprengeservice nord og Sæteråsen Maskin. Vi gratulerer!

REGION MIDT

VUKU NATURSTEIN A/S 
MED TRØNDELAGS FØRSTE 
ANLEGGSRØRLEGGERLÆRLING
Det har endelig blitt mulig å ta fagbrev i anleggsrørleggerfaget, og 
Petter Bosnes fra Henning er første lærling av sitt slag i Trøndelag. 
Han har lang fartstid i bransjen som rørlegger, men det er altså først 
nå at man kan få offisielt fagbrev med dette som spesialisering.

UTDELING AV 
MEFS FORTJENESTE- 
MEDALJE I SØLV
22. desember fikk Gunnar Skare og Frank 
Erik Rangsæter i Volda Maskin AS hver 
sin fortjenestemedalje i sølv for 20 år i 
bedriften. Utmerkelsen ble feiret med kake 
og god stemning på kontoret. 
Vi gratulerer!

REGION SØRVEST

BJELLAND AS HAR 
FÅTT NY LEDER
Tidligere daglig leder i Bjelland AS, Ole Bjelland, 
har gitt stafettpinnen videre til svigersønnen 
Joakim Hetland. Bjelland fyller 65 år i år, og etter 
20 år bak rattet for bedriften velger han å la den 
nye generasjonen ta over styringa. Vi gratulerer!

FISKÅ MASKIN MED 
ISO-SERTIFISERING
Like før jul ble Fiskå Maskin ISO-sertifisert 
i standardene kvalitetsledelse og miljøledelse. 
Vi gratulerer!

REGION SØRØST

PLAKETTUTDELING FOR 
25 ÅRS MEDLEMSKAP
En rekke bedrifter har vært medlem hos oss i 25 år i år, 
og det er selvfølgelig noe man må gjøre stas på.  
Her er noen vi har besøkt den siste tiden.  
Larvik Granite AS er blant medlemsbedriftene som har  
vært med oss i et kvart århundre, og daglig leder  
Even Hansen mottok plaketten. 
Terje Allum er daglig leder hos Arne M. Allum, en annen  
bedrift som har vært med oss de siste 25 årene. 
Geir Vatnebryn AS feirer også 25 år som MEF-medlem, 
og daglig leder Geir Vatnebryn var på plass for 
å motta plaketten.

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

Gressetablering  
med sprøytesåing

S P R Ø Y T E S Å I N G  •  U T S T Y R  T I L  G O L F B A N E R  O G  Ø V I N G S O M R Å D E R  •  F R Ø  •  G J Ø D S E L

KONTAKT  
OSS FOR 

PRIS TILBUD

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

FORDELER:
 ➡ Rimelig metode, garanti
 ➡ Uavhengig av oppholdvær
 ➡ Lim hefter frø til overflaten
 ➡ Krever ikke matjord
 ➡ Ingen hjulspor

www.gs90.no



Den nye også i 
din familie?
Dumperen TA 230 Litronic
Ikke noe terreng er for vanskelig, ingen stigning er for bratt, 
ingen belastning er for stor – den nyeste kraftige dumperen 
vår bryter grenser med enorm trekkraft og optimal kraft.
www.liebherr.com/the-new-one

Artikulert dumper

Liebherr-Norge AS • Hamar Næringspark • Elvesletta 15, 2323 Ingeberg • Phone +47 62 50 91 50 
info.norge@liebherr.com • www.facebook.com/LiebherrConstruction • www.liebherr.no
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SQ90 
BYTT HYDRAULISKE
REDSKAP PÅ SEKUNDER

www.steelwrist.com

NEW!
• Kompatibel med Open-S standarden
• Oppgradert med Front Pin Lock Gen 2
• Designet for å levere opptil 
	 37%	mer	fløde	en	
 konkurrerende produkter

ENGINEERED FOR 
GUARANTEED 
WASHING 
PERFORMANCE

Visit cdegroup.com

ENGINEERED 
FOR YOU.

Maximise the quality and value of your washed 
sand with CDE’s patented technology. M-Sand 
washed in our plants produces concrete that 
conforms exactly to the exacting ASTM C-33 
specification, solving the twin problems of 
concrete costs and performance, and making 
it ideal for use in construction applications.



Ta et bærekraftig 
valg med HVO100
Med HVO100 tar du et miljøvennlig valg uten at det går på 
bekostning av kvalitet og ytelse. HVO100 er et biodrivstoff 
som passer til de fleste tyngre kjøretøy og maskiner.  
Vi tilbyr dette på flere terminaler i Norge.

*Reduksjon i et livsløpsperspektiv sammenlignet med vanlig anleggsdiesel

•
•
•
•

Utelukkende fremstilt av rester og avfall
Inneholder ikke palmeolje
Reduserer utslippene med 80-90 %*
Tilsatt miles additiv som rengjør og beskytter motoren

Bestill fornybar diesel på circlek.no/bulkbestilling  
eller ring 81002002
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