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Gjennom et mest mulig sirkulært kretsløp, sørger vi for 
å benytte resirkulerte råvarer, produsere med minst mulig svinn  

og designe produkter av høy kvalitet med lang levetid.
For så å gjenvinnes etter endt livssyklus. 

Slik minimerer vi behovet for å hente ut nye 
ressurser fra naturen.

REDUSERE • REBRUKE • RESIRKULERE • RETENKE
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NORDISK 
EKSPERTISE  
& KUNNSKAP
Eksperter på dokumentatsjon av nær-
liggende byggverk og konstruksjoner i 
forkant av bygge- og anleggsprosjekter, og 
vurdering av skade relatert til vibrasjoner. 

 » Vibrasjonsmålinger
 » Støymålinger
 » Besiktigelse
 » Skadebehandling 
 » Spesialmålinger

>> FORCITCONSULTING.NO

Vi har ledige stillinger i hele vår organisasjon. 
Ta kontakt for informasjon.

Forcit har høy teknisk og praktisk kompetanse, 
og sammen våre søsterselskap i Sverige og Finland,  

innehar vi verdensledende kunnskap innen eksplosiver- 
 og sprengningsteknologi.

FORTSATT I 
VEKST!

>> FORCITEXPLOSIVES.COM

MØT OSS PÅ STAND PÅ  
ARCTIC ENTREPRENØR, 5. TIL 7. APRIL!
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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.

www.vingemaskin.no

Tlf. 913 34 440
post@vingemaskin.no

Salg og service

Vi leverer også

www.elektropartner.com
Tlf. 33 46 73 70

IDC5 er diagnose løsningen for 
lastebil, traktor og anleggsmaskiner

Lastebiler, tilhenger, busser, 
og industrimotorer

Traktorer, industrimotorer  
og entreprenørmaskiner

TRUCK-software

OHW-software

Car BIKE Marine

Abonnement
inkluderer tilgang
til diagnose hotline

TEXA IDC5 softwaren 
stenges aldri, den er 
permanent åpen

 Verdensklasse diagnose 
   1  tester     5  diagnose software typer

LASTEBIL

TRAKTOR

ANLEGGSMASKINER
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Feie for egen dør
Det kan være lett å gå i surr i gamle, velkjente ordtak og begreper. Vi har vel alle hørt Heidi Wengs 
klassiske uttalelse om «å bøye seg i hatten». Da jeg var i militæret, kom en stram sersjant inn på 
rommet vårt en dag. Han smilte selvsikkert til oss og sa: «Her er det noen som ikke har helt rene ugler 
i mosen». Visse ordtak holder imidlertid god stand. Som for eksempel overskriften i denne lederen. 
Eller at man ikke bør «kaste stein i glasshus». Begge disse kan være passende å benytte overfor 
Vann- og avløpsetaten i Oslo for tiden.

Allerede i 2016 begynte Oslo kommune å etterspørre fossilfrie byggeplasser, og fra 2017 ble det stilt 
krav om at alle kommunale byggeplasser skulle være fossilfrie. Deretter gikk utviklingen videre; i 2019 
ble det første helt utslippsfrie anleggsprosjektet i hovedstaden gjennomført, og Oslo kommune har i dag 
et uttalt mål om at alle kommunens bygge- og anleggsplasser skal være helt utslippsfrie innen 2025. 
I anbudskonkurranser premieres allerede entreprenører som tilbyr helelektriske maskiner, noe som i 
praksis kan bety at dersom du ikke har  elektriske maskiner, så får du ikke jobben. Likevel viser det seg at 
kommunen selv, eller rettere sagt Vann- og avløpsetaten, humper rundt med en 13 år gammel hjulgraver 
til eget bruk i byen. Og det til tross for at det finnes helt elektriske alternativer tilgjengelig på markedet.  

Når vi er inne på politikk og myndigheter; vi har møtt vår relativt ferske 
samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård. Han tok oss imot i Regjeringskvartalet, og 
vi hadde en hyggelig prat rundt temaer som fergefri E39, Intercity-utbygging, 
Nord-Norgebanen, motorveibygging, flyplassutbygginger, størrelser på veikon-
trakter, Nye Veier og vedlikeholdsetterslep. Og fotball, selvfølgelig.

Samferdselsministeren kommer forresten på Arctic Entrepreneur i april. Det samme 
gjør kunnskapsministeren, for å kåre Årets lærebedrift. Vi ses vel kanskje der? 

Runar F. Daler – rd@mef.no
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Det antas at markedet for svart arbeid for 
hele Norge utgjør så mye som 100 milliarder 
kroner årlig. Det enorme beløpet gjelder for 
alle bransjer, men byggebransjen er blant 
dem som har størst omsetning av svarte 
penger, og verstingene når det kommer til 
arbeidslivskriminalitet. 

UTKONKURRERER SERIØSE BEDRIFTER
På bakgrunn av dette er det etablert Fair Play 
Bygg i Oslo og omegn, Trøndelag, Østfold, 
Rogaland, Vestland og Agder. Formålet er 
å samle informasjon fra bransjer som er 
utsatt for arbeidslivskriminalitet, samle 
og kvalitetssikre tips, og bringe disse inn 
til kontrolletatene. Fair Play samarbeider 
med A-krimsenterne, politiets A-krim-
gruppe, Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten 
og Toll-etaten. Lønnstyveri, svart arbeid, 
momssvindel og helsefarlig arbeid er noe av 
det de avdekker. I tillegg til at dette går utover 
både arbeidstakernes rettigheter og arbeids-
miljø, blir seriøse bedrifter utkonkurrert og 
samfunnet går glipp av store skatteinntekter. 

ALLE BRANSJER
Fair Play Agder ble etablert sommeren 
2020 og er et topartssamarbeid hvor en 

rekke aktører fra arbeids- og næringslivet 
på Sørlandet deltar: Fellesforbundet, LO 
Agder, Kristiansand kommune, Arendal 
kommune, Håndverkerforeningen i Kris-
tiansand, NELFO, EBA, El og IT Agder, 
AEMF Agder Arendal Næringsforening 
og Næringsforeningen i Kristiansandsre-
gionen. 

– Til forskjell fra de andre Fair Play- 
avdelingene jobber Fair Play Agder mot alle 
bransjer, sier leder Leif Vagle. Han fortel-
ler at også i Agder er bygg den bransjen 
han mottar flest tips om, spesielt innenfor 
segmentet rehabilitering og oppussing. 

– Noe av årsaken er at i byggebransjen 
benyttes det oftere ufaglært arbeidskraft, og 
i mange tilfeller utnyttes sårbare utenland-
ske arbeidere, sier Vagle. Det er færre tips 
fra anleggsbransjen. Han mener at noe av 
grunnen til dette kan være at det innenfor 
anleggsbransjen er større behov for faglærte 
arbeidere. 

TIDLIGERE POLITI
Leif Vagle har 34 års erfaring fra politiet, 
blant annet som leder for avsnittet for orga-
nisert kriminalitet i Agder politidistrikt. 
Han kjenner med til dette både hvordan 

enkelte næringslivsaktører opererer og 
hvordan det offentlige agerer. Til forskjell 
fra politiet kan Vagle iverksette tiltak på 
bakgrunn av både magefølelse og tips. 

– For at politiet skal kunne gå inn på en 
byggeplass må etaten ha skjellig grunn, 
mens Fair Play Agder kan ta et «besøk» på 
bakgrunn av tips, sier Vagle. Han jobber 
ofte sammen med regionale verneombud 
og besøker gjerne bygge-/anleggsplasser 
sammen med disse. 

MANGE SAKER
Ifølge Vagle jobbet Fair Plays avdelinger i 
Norge med 719 tips/saker i 2021, og etter 
etableringen av Fair Play Agder i 2020 har 
antall saker i regionen økt betraktelig. 

– Første året hadde jeg 20 saker, i fjor 
økte dette til 81, og så langt i år er det blitt 
14 saker, sier Vagle. Han er sikker på at 
grunnen til at antall saker øker er at Fair 
Play Agder begynner å bli kjent, og at 
mange synes det er «ikke så skummelt» 
å tipse dem enn mange offentlige etater. 

– Vi fyller et tomrom da det virker som 
mange har en høyere terskel for å varsle 
politi og Arbeidstilsynet, sier Vagle. Han 
forteller at for de som har klare intensjoner  
om å begå kriminalitet, så vil Fair Play- 
prosjektene være en viktig aktør for å 
rapportere disse til kontrolletatene.

Fair Play skal ikke bare jobbe med å 
avdekke arbeidslivskriminalitet, men også 
drive veiledning for å forebygge denne type 
ulovligheter. 

– Det å kunne forebygge er det beste. 
Målet må være å påvirke virksomheter til 
å følge loven, sier Leif Vagle. 

AKTUELT

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.

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

Fair Play Agder er én av totalt seks Fair Play-avdelinger 
som jobber med å avsløre uverdige og ulovlige arbeids-
forhold på norske arbeidsplasser. I Agder er det tidli-
gere politimann Leif Vagle som leder arbeidet, og han 
mottar stadig flere tips om useriøse aktører. 
Tekst og foto: Njål Hagen – njal.hagen@mef.no

Bekjemper arbeidslivs- 
kriminalitet på Sørlandet

SAMARBEID: Julie Rosenlind 
Falch, distriktssjef i MEF 
Agder, ønsker et tettere  
samarbeid med Leif Vagle  
i Fair Play Agder.
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HJULBRAKKER OG TILHENGERE 

– Det er jo litt stas å være blant de aller første. Og det er gøy å 
endelig være i gang. Jeg begynte jo her hos Sartor & Drange som 
lærling i vei- og anleggsfaget, i påvente av at det skulle bli mulig å 
begynne på anleggsrørleggerfaget, forteller en strålende fornøyd 
lærling til Anleggsmaskinen.

ENESTE FRA SKOLEN – FØRSTE I REGIONEN
Nilsson gikk Vg1 Teknologi- og industrifag på Sotra vgs. avdeling 
Bildøy og Vg2 Anleggsteknikk på Os vgs., før han begynte som 
lærling i vei- og anleggsfaget hos Sartor & Drange i fjor sommer. 
Først i februar i år begynte læretiden i det helt nye faget anleggs-
rørlegger. Han var den eneste fra Os videregående som valgte seg 
ut anleggsrørleggerfaget, og han er den eneste lærlingen i faget 
hos Sartor & Drange foreløpig.  Så vidt Opplæringskontoret for 
anleggs- og bergfagene kjenner til, er han faktisk den eneste i hele 
region Vest, og én av en knapp håndfull ungdommer i hele Norge, 
som er i gang med læretida i det etterlengtede faget.

PRAKSISKANDIDATER
– Vi har en lærling til her i firmaet som skal over på anleggsrør-
leggerfaget etter hvert, men han skal fullføre vei- og anleggs-
faget først. I tillegg har vi åtte medarbeidere med over fem års 
relevant praksis som har meldt seg opp som praksiskandidater 

i faget. De skal ta teoretisk eksamen i juni og avlegge fagprøven 
til høsten, forteller Thomas Hammersland. Han er anleggsleder 
og faglig leder i anleggsrørleggerfaget hos nylig fusjonerte Sartor 
& Drange, med hovedkontor på Straume vest for Bergen. Han 
har lang og bred erfaring med anleggsrørlegging, og er selv en av 
de fem praksiskandidatene. Han er dessuten onkelen til lærling 

Isak Alvar Nilsson (19) bestemte seg tidlig for at han ville bli anleggsrørlegger.  
Nå er han en av landets første lærlinger i faget.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@gmail.com

– Endelig anleggsrør- 
leggerlærling!

AKTUELT
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STAS: Isak Alvar Nilsson (19) er glad 
for endelig å være i gang som lærling 
i anleggsrørleggerfaget. Det er stas å 
være blant de aller første i landet. 

I DE BESTE HENDER: 
Anleggsleder, faglig 
leder og onkel Thomas 
Hammersland har vært 
en stor inspirasjon og 
læremester for den 
unge lærlingen. De 
trives åpenbart godt 
sammen på jobb.
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Vi er også spesialister på:

SAFTY FIRST!

BRIGADE leverer alt av sikkerhetssystemer 
til tunge kjøretøy og arbeidsplasser hvor 
sikkerhet er i høysete. 

De leverer kamerasystemer for ulike 
behov som Backeye®360 som viser et 
360° sømløst bilde på monitor. 
ZoneSafe® system for å redusere 
risikoen på utsatte arbeidsplasser. 
White Sound® ryggevarsler som auto-
matisk justerer volum etter hvor mye 
støy det er rundt kjøretøyet.

POWERFUL MACHINES REQUIRE 
POWERFUL LIGHTS!

NORDIC LIGHTS leverer kvalitetslys for 
alle typer maskiner, alt fra små 
kompaktlastere til store mobilkraner.

Maskiner med NORDIC LIGHTS kan kjøres 
døgnet rundt i mørket og i et utfordrende
miljø. Alle NORDIC LIGHTS lamper er 
beskyttet mot støv, vann, store 
temperatursvingninger og har veldig 
lang levetid.

KOMPETANSE GIR HØY KVALITET!

Startax Maskin-Teknisk AS har siden 
1936 vært importør og grossist på deler, 
lys og tilbehør til kjøretøy i lett og tung 
sektor og marine med spesielt fokus og 
kompetanse på elektriske komponenter.

Selskapet har bred kundeportefølje, er i 
vekst og har sunn drift.

Vi er sentralt plassert på Rosenholm i 
Oslo.

Personbil Varebil Lastebil/Buss Landbruk Bygg/Anlegg Marine

www.startax.no   -    post@startax.no
Rosenholmveien 20, N-1252 Oslo
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Startmotor
Dynamo
AC- Kompressor
Egr ventil
Turbo
Viftemotor

Bremsecaliper
Filter
Kabel
Tilkoblingsmateriell
Fødepumpe
Stoppmagnet

Nilsson. I samarbeid med OKAB skal Hammersland bistå, legge 
til rette og veilede underveis, slik at den blide lærlingen kan ta 
fagprøven sommeren 2023. 

– Jeg har drevet med anleggsrørlegging siden 1998 og har serti-
fikat på absolutt alle typer rør. Jeg hadde ADK1-kurs fra før av, 
men tok det på nytt nå nylig. ADK er et minimumskrav og er 
kjekt å ha, men det gir kun grunnleggende opplæring, og man 
lærer ikke nødvendigvis å legge VA-rør med tilstrekkelig kvalitet, 
sier han. ADK står for anlegg, drift og kontroll, og den private 
ADK-sertifiseringsordningen ble etablert på slutten av 80-tallet. 

DALENDE KUNNSKAPSNIVÅ
– Hva er fordelen med det nye anleggsrørleggerfaget?

– Det er et etterlengtet fag, som bransjen har jobbet for i mange 
år. Det har lenge vært relativt tynt med kunnskap om anleggs-
rørlegging her i landet, og jeg mener kunnskapen har hatt en 
dalende kurve de siste 15–20 årene. Mye av det som har foregått i 
VA-grøfta har vært gjort uten tilstrekkelig faglig tyngde. Skal disse 
anleggene ha en levetid på minimum 100 år, er man nødt til å ha 
tilstrekkelig god utdanning på feltet. Med det nye anleggsrørfaget 

får vi endelig den faglige tyngden som har manglet i bransjen, sier 
Hammersland.

– Vi kan nå med sikkerhet slå fast at de som får fagbrev i anleggs-
rørleggerfaget, vet hva de driver med. Da er man garantert et godt 
og trygt resultat. Jeg vegrer meg faktisk for å ringe etter folk for å få 
hjelp til anleggsrørlegging i dag. Man kan jo risikere å få folk som 
ikke har snøring på hva som befinner seg nede i grøfta, sier han.

VIKTIG FOR REKRUTTERING
Daglig leder i Sartor & Drange, Arild Bøthun, er svært tilfreds 
med at det nye faget nå er på plass.

– Anleggsrørlegging er en naturlig del av vårt arbeidsområde, og 
det er flott at faget nå er opprettet. Det er både viktig og naturlig 
at dette fagområdet kommer inn under anleggsteknikk. Det at 
vi nå får et eget fagbrev, vil gi en anerkjennelse og en status til 
dette yrket, noe jeg tror også vil være viktig for rekrutteringen til 
bransjen, sier han.

– Når man får reindyrka anleggsrørleggerfaget, vil også kvali-
teten på utførelsen heves. Dette er i tillegg et område med mange 
grensesnitt, hvor det har vært litt opp til hver enkelt kommune 
hva man får lov til å utføre med ADK1-kurs. Med det nye faget får 
man klargjort kompetansekrav og ansvarsforhold for rørlegging 
i grøfta. Vi vet det er et enormt vedlikeholdsetterslep på VA over 
hele landet, og det vil være stort behov for anleggsrørleggere i 
uoverskuelig fremtid. Ikke bare skal de utføre løpende vedlike-
hold, men de skal også ta igjen etterslepet. Det er enormt mye 
som skal gjøres.

IKKE ANGRET ETT SEKUND
En av dem som snart kan utføre de fleste anleggsrørleggerjobber 
er altså Isak Alvar Nilsson. 

– Da jeg var yngre hadde jeg faktisk en plan om å bli bilmeka-
niker, men Thomas Hammersland inspirerte meg til å begynne 
med dette i stedet, forteller Nilsson, som ikke har angret et sekund 
på yrkesvalget.

– Det er en hverdag full av utfordringer, og det er alltid noe nytt 
å lære. Jeg trives med å være ute, bruke kroppen og bevege meg. 
Vi må være ute i all slags vær, og det er selvfølgelig både gode og 
mindre gode dager. Av og til er det surt, kaldt og jævlig, og jeg 
kan være trøtt og sliten, men likevel er det stort sett veldig kjekt. 
Når jeg i tillegg mestrer oppgavene og får god veiledning, så er 
det kjempegøy. Jeg har i hvert fall ikke angra ett sekund på at jeg 
ikke ble bilmekaniker. Dette er mye morsommere, avslutter han 
fornøyd. 

SOM PLOMMEN I EGGET: Isak Alvar 
Nilsson trives med å være ute, 
bruke kroppen og bevege seg. – Det 
er en hverdag full av utfordringer, 
og det er alltid noe nytt å lære, sier 
han fornøyd.
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I 2019 innførte Oslo kommune krav til fossilfri anleggsdrift og 
massetransport, siden det, ifølge kommunen, er her de største 
utslippene er. Samtidig ble utslippsfrie løsninger og biogass premi-
ert i anskaffelsene. 

«Dette var startskuddet for den utviklingen vi ser i dag. I løpet av 
bare to år har vi gått fra å få null til 100 prosent elektriske maskiner 
og kjøretøy tilbudt på enkelte kontrakter!», skriver kommunen på 
sine nettsider. Denne omleggingen skyldes i stor grad entrepre-
nørenes vilje og evne til å omstille seg, og at de må gjøre dette for 
å få oppdrag i hovedstaden.  

GAMMEL HJULGRAVER
Det kan ofte være stor forskjell mellom liv og lære, men noe over-
rasket ble vi allikevel da det nylig tikket inn et tips til redaksjonen. 
På et VA-prosjekt i krysset Briskebyveien/Eilert Sundts gate på 
beste vestkant i Oslo, var Vann- og avløpsetaten (VAV) i gang 

med å grave opp gaten med en Volvo EW 140C, med andre ord 
en hjulgraver av eldre årgang. 

Hjulgraveren er registrert i Maskinregisteret, og ved å skanne 
QR-koden fikk vi vite at den er en 2009-modell, og med en diesel-
motor som kun tilfredsstiller utslippskravene til Steg 3A. Maskinen 
er godkjent for bruk av biodiesel opp til blanding B7 (diesel med 
sju prosent innblanding av biodiesel) og HVO.

UTSLIPPSFRITT INNEN 2025
I en byrådssak fra 2019 (1091/19) står det at Oslo kommune har 
ambisiøse klimamål, og skal redusere utslippene med 95 prosent 
innen 2030. Det følger av kommunens anskaffelsesstrategi at: 
«Kommunen skal i all planlegging av anskaffelser ta utgangs-
punkt i målet om å bli en utslippsfri by» og at «Kjøretøy og bygg- 
og anleggsmaskiner som brukes i forbindelse med utførelse av 
arbeid for Oslo kommune, skal som en hovedregel ha nullutslipps- 

teknologi. I takt med markedsutviklingen skal Oslo kommune 
stille strengere krav og legge tydeligere føringer for å fremme 
grønn omstilling i bygge- og anleggsnæringen.» 

Kontraktkravene kommunen stiller til entreprenører som skal 
utføre offentlige oppdrag i Oslo er:

 ■ Alle anleggsmaskiner som benyttes på bygge-/anleggsplassen 
skal være fossilfrie.

 ■ Alle kjøretøy som benyttes til transport av masser og avfall 
til/fra bygge-/anleggsplassen skal benytte fossilfritt drivstoff.

 ■ Innen 2025 skal alle anleggsmaskinene på Oslo kommunes 
bygge-/anleggsplasser være utslippsfrie. Dette gjelder også for 
kontrakter som inngås før 2025.

 ■ Innen 2025 skal alle kjøretøy til massetransport til/fra bygge-
plassen være nullutslipp eller biogasskjøretøy.

KJØPER INN I STORE ANTALL
I en artikkel på KlimaOslo.no fra desember i fjor skriver Espen 
Hauge, seksjonsleder i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune: 
«Samtidig som vi har sett at overgangen til fossilfritt går fort, kan 
vi også se at vi får inn en økende mengde tilbud med utslippsfri 
gjennomføring. I våre rehabiliteringsprosjekter på vann- og avløps-
nettet ser vi en rask økning i bruken av utslippsfrie løsninger. Hver 
kWh brukt tilsvarer spart diesel og tilsvarende utslipp i bylufta». 

Hauge skriver videre: «For å komme dit vi er i dag har vi benyttet 
flere virkemidler. Et av dem er kommunikasjon med bransjen. For 
å få private entreprenører og andre aktører med på laget har vi 
startet en dialog, og kommunisert til dem at vi skal ha en stødig 
kurs slik at de ikke skal sitte med for stor risiko. For bare ett år 
siden ble vi stadig oppringt av bedrifter som var usikre på om risi-
koen var for stor, og om de skulle tørre å investere. I dag opplever 
vi mindre av dette, og mer av at entreprenørene kjøper inn både 
elektriske maskiner og lastebiler i store antall».

JOBBER FOR EN UTFASING
Vi tok kontakt med Oslo kommune ved byråd for miljø og samferd-
sel, Sirin Hellvin Stav (MDG), med spørsmål om bruken av en 13 
år gammel hjulgraver på et kommunalt prosjekt. Spørsmålene 
ble sendt videre til Vann- og avløpsetaten, hvor avdelingsdirektør 
Terje Brenden svarte ut våre spørsmål.  

– Mens MDG-byråden krever elektriske maskiner fra entrepre- 
nører kjører Oslo kommune selv på gammel motorteknologi  
– hvordan kan det være fornuftig? 

– Oslo kommune stiller krav til fossilfri gjennomføring, og har 
tildelingskriterier som premierer utslippsfritt. Dette begynte vi med 
for alvor i slutten av 2019, og dermed vil det fortsatt kunne være 
kontrakter i gjennomføring som ikke har alle krav vi nå ville ha stilt.

Gjør som jeg sier, 
ikke som jeg gjør!
Oslo kommune krever at private entreprenørselskaper endrer maskinparken til 
utslippsfrie maskiner for å kunne ta oppdrag i hovedstaden. Selv bruker kommunen 
en 13 år gammel Steg 3A-hjulgraver når byens vannrør skal graves frem. 
Tekst og foto: Njål Hagen – njal.hagen@mef.no  

GAMMEL: Vann- og 
avløpsetatens hjulgraver 
er hele 13 år gammel, 
men brukes allikevel i 
miljøhovedstaden. 

UTFASING: Byråd for miljø  
og samferdsel, Sirin Hellvin Stav 

(MDG), sier at kommunen skal, 
så langt det lar seg gjøre, fase  

ut ikke-utslippsfrie anleggs- 
maskiner innen 2025. 

«Den skal kunne dra hvor som helst i byen og kunne arbeide i 
mange timer. Det finnes i dag ikke en tilsvarende gravemaskin 
på markedet som er drevet på elektrisitet». 

Terje Brenden, avdelingsdirektør Vann- og avløpsetaten 
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ACO. creating
the future of drainage

Norges mest kompetente leverandør innen 
overvannsløsninger

Telefon:
E-post:
Hjemmeside:

940 10 701
firmapost@aco-nordic.no
www.aco-nordic.no

Morten Eltvik
Region Vestlandet
+47 469 63 500
morten.eltvik@aco-nordic.no

Nils Kåre Lohne-Fosserud
Region Østlandet
+47 905 74 031
nils.fosserud@aco-nordic.no

Roger Alstad
Region Midt og Nord Norge
+47 913 23 534
roger.alstad@aco-nordic.no

FORDRØYNINGSMAGASIN

NYHET HELE 0,9m BYGGEHØYDE/KASSETT

ACO Stormbrixx fordeler:
 n Systemet bygges i forband og gir best stabilitet
 n Raskest byggetid med 90 cm byggehøyde pr. lag
 n Stor fleksibilitet med halvelementer
 n Alltid på lager i Norge

Stormbrixx HD 900 kan bygges som:
 n 1 lag gir 90 cm byggehøyde
 n 1 1/2 lag gir 135 cm byggehøyde
 n 2 lag gir 180 cm byggehøyde
 n 3 lag gir 270 cm byggehøyde

Vi hjelper gjerne med deres prosjekt, ta kontakt med 
våre kompetente medarbeidere:

– Maskinen på bildet er en 15-tonns hjulgående gravemaskin 
som brukes i beredskapshendelser og som går på palmeoljefri 
biodiesel HVO100. Den må kunne rykke ut på kort varsel ved 
blant annet vannlekkasjer og kloakkstopp. Den skal kunne dra 
hvor som helst i byen og kunne arbeide i mange timer. Det finnes 
i dag ikke en tilsvarende gravemaskin markedet som på er drevet 
på elektrisitet. 

– Hvorfor holder kommunen seg selv med maskiner som entre-
prenører ikke får bruke i kontrakter med nettopp kommunen? 

– Som ovenfor nevnt så finnes det ikke mer miljøvennlige maski-
ner av denne typen i markedet. Det er kommet en maskin på 
19–20 tonn som er planlagt testet ut. Våre krav til gravemaskiner 
som skal operere i beredskap er at de skal være grundig testet og 
sikret før de settes i drift». 

– Maskinen er dobbelt så gammel som snittet på maskinene som 
byttes ut av entreprenørene – er det ikke så farlig med utslipp når 
det er fra kommunen? 

– Samme svar som over.
Med tanke på at det finnes en 17-tonns batterielektrisk hjulgra-

ver tilgjengelig på markedet (Doosan DX165W-5 som leveres av 
Rosendal Maskin AS, og som tidligere er omtalt både i Anleggs-
maskinen og på anleggsmaskinen.no), tok vi på ny kontakt om 
dette. Vi kommenterte at de svarte at det i dag ikke finnes en 
tilsvarende elektrisk gravemaskin på markedet, og presiserte at 
dette er ikke korrekt da Rosendal Maskin lanserte batterielektrisk 
hjulgraver i denne vektklassen allerede før jul i 2020. 

– Doosan-maskinen ble lansert for over ett år siden. Hvorfor har 
ikke Oslo kommune gått til innkjøp av denne maskinen?

Når entreprenører som skal utføre VA-jobber for Oslo kommune 
kan bruke batterielektrisk hjulgraver, må vel også Oslo kommune 
kunne bruke samme type maskin?

Igjen er det Terje Brenden som svarer: – Vi kjenner til maskinen 
og har sett den. Det er en noe tyngre maskin enn den vi har i dag, 
med en vekt på ca. 19 tonn. Vi er i dialog med leverandøren og vi 
arbeider med å få til et opplegg for å få testet den ut. 

Etter runden med spørsmål og svar fra Vann- og avløpsetaten, 
tok vi på ny kontakt med byråd Sirin Hellvin Stav, med følgende 
spørsmål:  

– Nå som batterielektrisk hjulgraver er tilgjengelig på det norske 
markedet, vil byråden kreve at VAV Oslo bytter ut deres 13 år 
gamle hjulgraver som kun tilfredsstiller utslippskravene til Steg 3A? 

– Byrådet jobber for en utfasing av ikke-utslippsfrie anleggs-
maskiner innen 2025, så langt det lar seg gjøre. For øvrig viser jeg 
til VAV i denne saken, svarer byråd Stav.

Det blir interessant å følge med på når Oslo kommune setter 
samme miljøkrav til egen maskinpark som forlanges av entrepre-
nørene som skal utføre oppdrag på kommunal grunn. 

ELEKTRISK: Doosan 
DX165W-5 ble lansert 
mot slutten av 2020. 
Foto: Staad Groep

UTSLIPP: Under motordekslet er det en motor som kun tilfredsstiller 
Steg 3A-utslippskravene. 

Samferdsel

Totalleverandør av trafikkmateriell

Sjekk oss ut på
www.bdsamferdsel.no
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Hydraulikkolje 32 og 46 
Motorolje 15W-40 E7/Cl-4 
Motorolje 10W-40 E7/Cl-4 
Universal/kombiolje 10W-30
Transmisjonsolje
Girolje 80W-90 GL-5 
Sagkjedeolje 
Monograde SAE 10W 
Kjølevæske

fra kr. 19,90 pr.l. 
fra kr. 29,50 pr.l. 
fra kr. 34,90 pr.l. 
fra kr. 33,90 pr.l. 
fra kr.  33,50  pr.l.
fra kr. 37,50 pr.l. 
fra kr. 26,90 pr.l. 
fra  kr. 29,90 pr.l.
fra  kr. 27,40  pr.l.

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

E-post: post@fosen-as.no Web: www.fosen-as.no

TOTALLEVERANDØR AV OLJE

 Vi har konkurransedyktige priser på filter til alle 
typer kjøretøy og maskiner. Gode priser også på fett, 

batteri, AdBlue, industriolje, spylevæske etc.

Vårkampanje!

på alle filter i  
mars og april

Ekstra rabatt

Priseksempler gjelder fat og er eks. mva. og miljøavgift. 
Med forbehold om sluttsolgte produkter.

CE-merke sine maskiner. Da gjelder denne teksten: 
8.2 Endringer eller reparasjoner
Enhver ROPS-struktur som har merkbar deformasjon skal ikke 
gjenbrukes. Ingen endringer eller reparasjoner av en ROPS-struktur 
skal tillates med mindre det er godkjent av produsenten.
Strukturer som har blitt endret eller reparert uten riktig autorisasjon 
er ikke i samsvar med denne internasjonale standarden.

HVEM SKAL AVGJØRE?
Maskinleverandørene har ment at det er dem som skal avgjøre om 
hvilke tiltak som må iverksettes. Bakgrunnen for dette skal være 
at det er maskinleverandøren som representerer produsenten, og 
det er denne som må stå inne for at sikkerheten til føreren blir 
ivaretatt i henhold til CE-merkingen. Et annet aspekt skal også 
være at det ofte er maskinforhandlerne som tar brukte maskiner 
i innbytte ved en handel, og da er det de som må stå inne for at 
maskinen er sikker i bruk ved videresalg. 

– Volvo CE har forpliktet seg til avtale om etisk handel, og da 
kan vi ikke dumpe en skadet maskin i et annet land, sier Sollesnes. 

Forsikringsbransjen har ment at det er de som skal avgjøre hva 
som skal gjøres, siden det er de som skal betale for reparasjonen 
(selv om det maskineieren som til syvende og sist betaler gjennom 
forsikringspremien), og de har ment at det helt fint går å reparere 
en skadet ROPS. 

Siste instans som er part i ROPS-saken er Arbeidstilsynet. De 
overlater ansvaret om å avgjøre hva som skal gjøres til maskinei-
eren (arbeidsgiver). 

– Det som Volvo Maskin og If har kommet frem til er en 
omforent løsning som er til det beste for førere og også eierne. 
Løsningen tar vare på sikkerheten til de ansatte og annenhånds-
verdien på maskinen. Vi gir litt og If gir litt, sier Sollesnes.

TILNÆRMET SAMME PRIS 
Maskinleverandøren og forsikringsselskapet ble enige om at If-for-
sikrede Volvo-maskiner med skade på hytta skal undersøkes av 
merkeverksted før det avgjøres hvilke tiltak som skal iverksettes. 
Selv ved små skader på ROPS-strukturen ble de enige om at hele 
hytta skal byttes. Hytta skal repareres dersom ROPS-strukturen 
ikke er skadet, men det er merkeverkstedet som skal ta avgjørelsen. 

Ved store skader koster det et sted mellom 100 000 til 500 000 
kroner å bytte en førerhytte, inkludert arbeidet. Avtalen mellom 
Volvo Maskin og If skal ikke føre til høyere forsikringspremie for 
maskineieren. 

– Et hytteskift er kostbart, og vi er derfor glade for å kunne tilby 
hytteskift ved mindre skader med tilnærmet samme pris som en 
reparasjon, og samtidig ivareta førerens sikkerhet og maskinens 
annenhåndsverdi, sier Knut Sollesnes. Han forteller at så langt 
har avtalen fungert fint. 

I flere år har maskinleverandørene og forsikringsbransjen vært uenige om 
hvordan hytteskader skal behandles. Nå er Volvo Maskin og IF kommet frem til  
en løsning som skal være til det beste for alle parter. 
Tekst og foto: Njål Hagen – njal.hagen@mef.no 

Enighet mellom Volvo 
Maskin og IF i ROPS-saken

– Dette har vært en lang og tidkrevende prosess. Ett av våre anke-
punkter har hele tiden vært at maskinførerens liv og helse må 
komme i første rekke, sier Knut Sollesnes, fagansvarlig hos Volvo 
Maskin AS. 

TIL DET BESTE
Volvo Maskin og resten av bransjen har jobbet i åtte år for å 
komme frem til en løsning som er til det beste for maskinfører 
og maskineier (arbeidsgiver). 

– Vi har dessverre erfart i denne prosessen at når jussen tar over, 
blir det menneskelige aspektet borte, sier Sollesnes, og han sikter 
til den årelange diskusjonen om definisjonen av ordlyden i Forskrift 
om maskiner (maskinforskriften) og harmoniserte standarder. 
Selv om regelverket er tydelig på hva som skal gjøres om ROPS 
(Roll-Over Protective Structure) skades – den skal byttes. Arbeids-
tilsynet har svart at reparasjon er greit om førerhytta tilfredsstiller 
kravene som gjaldt da hytta ble produsert. Det har det vært stor 
uenighet mellom maskinleverandørene, forsikringsbransjen og 
Arbeidstilsynet om hvordan dette skal tolkes. 

ROPS = Roll-Over Protective Structure. Innretning som skal hindre 
skader på fører hvis maskinen velter eller ruller rundt. 

VERN MOT FARE
Det som er fakta er at før førerhytter for anleggsmaskiner settes i 
produksjon, blir de «kræsj-testet» for å sjekke at ROPS beskytter 
maskinføreren tilstrekkelig om uhellet skulle være ute. Størstepar-
ten av maskinene som leveres i Europa, og er riktig CE-merket, 
har ROPS beskyttelse. 

I maskinforskriften – generelle prinsipper står det: Maskin-
produsenten eller dennes representant skal sørge for at det blir 
gjennomført en risikovurdering for å fastslå hvilke krav til vern mot 
fare for liv og helse som knytter seg til den aktuelle maskinen. Det 
skal tas hensyn til resultatene av risikovurderingen når maskinen 
konstrueres og bygges. 

I Norge har diskusjonen de siste åtte årene dreid seg om hvem 
som skal avgjøre hvilke tiltak som må iverksettes for å sette hytta 
tilbake i den stand som den var da den ble produsert. 
Alle de store produsentene bruker harmoniserte standarder for å 

LANG KAMP: Knut Sollesnes, fagansvarlig 
hos Volvo Maskin AS, er veldig fornøyd 
med at Volvo Maskin og If er enige om 
hvem som skal avgjøre om en skadet 
førerhytte skal repareres eller byttes. 

SKADE: Slik kan en skadet førerhytte se ut. Her er ROPS skadet og hytta 
vil bli byttet. (Arkivfoto)
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LEDENDE INNEN FJELLSIKRING
Et maskinentreprenørfirma med over 40 års erfaring

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

Sprøytebetong 
Sprenging og demolering

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

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

GJØR KREVENDE OPPDRAG ENKLERE

I 2021 mottok DSB hele 546 søknader om 
tillatelse til erverv av eksplosiver. 

– Mengden søknader til DSB har bidratt 
til at vi har sett på en ny digital løsning for 
hvordan slike søknader kan behandles mer 
effektivt og kontrolleres bedre. Løsningen 
som nå er lansert har mange fordeler og 
bidrar også til at både virksomheten og DSB 
sparer tid på søknadene, sier Guro Blakstad 
Isaksen, prosjektleder i DSB.

DETTE ER NYTT: 
 ■ Økt fleksibilitet og oversikt over motta-

kere som er tilknyttet virksomheten.
 ■ Økt fleksibilitet og oversikt over avtaler 

om oppbevaring av eksplosiver for virk-
somheten.

 ■ Lagerleieavtaler erstattes av samtykke 

med utleievirksomheten for oppbeva-
ring av eksplosiver.

 ■ Ansatte må ha samtykke via Altinn og 
bekrefte sin rolle for virksomheten når 
de legges til som mottaker. De kan fjerne 
seg selv dersom de ikke lenger ønsker å 
være tilknyttet.

UNIKT I EU
Ifølge Blakstad Isaksen er den nye løsningen 
effektiv, og den gir god veiledning gjennom 
søknadsstegene om hvilke opplysninger og 
hva slags dokumentasjon som må fylles inn.

– Den digitaliserte løsningen er, så vidt 
DSB kjenner til, unik på dette området i EU, 
og vil bidra til å sikre at kun kompetente og 
skikkede personer og virksomheter skal få 
tilgang til eksplosiver, sier hun. 

MEF POSITIVE
Frode M. Andersen, fagansvarlig for spreng-
ning hos Maskinentreprenørenes Forbund 
(MEF), er positiv til den nye løsningen.

– Vi er positive til digitalisering dersom 
det medfører en kortere behandlingstid for 
brukerne, selvfølgelig forutsatt at sikkerhe-
ten blir ivaretatt, sier Andersen.

– I tillegg er vi opptatt av at det må være 
et brukervennlig system, slik at det blir så 
enkelt som mulig å søke. Vi håper DSB 
setter av ressurser til å bistå bedriftene ved 
bruk av det nye systemet – i hvert fall i en 
overgangsfase. 

MER INFORMASJON
For å søke om tillatelse til erverv av eksplosiver, 
logg deg inn på https://eksplosiver.no/.  

Håndtering av eksplosiver er strengt regulert i Norge. Det kreves tillatelse fra 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å kjøpe eksplosiver. 
DSB har nå lansert en ny digital løsning for virksomheter som skal søke om dette.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Ny løsning for kjøp 
av eksplosiver



SIDE 22 ANLEGGSMASKINEN | NR.02 | MARS 2022

Selve gjennomslagssalven ble utløst torsdag 
3. februar, og med dette er Sandoy knyttet 
sammen med den færøyske vei-infrastruk-
turen og hovedstaden Tórshavn. 

UNDER ATLANTERHAVET
– Dette er nok en viktig milepæl i andre 
del av vår entreprise på Færøyene, og som 
igjen viser vår solide kompetanse innen 
komplekse tunnel- og infrastrukturprosjek-
ter. Nå ser vi fram til å bygge og klargjøre 
tunnelen for trafikk, sier Per Jonsson, leder 
for NCC division Civil Engineering Norge.

Sandoytunnelen er den andre under-
sjøiske tunnelen under Atlanterhavet som 
NCC bygger i denne entreprisen. I desem-

ber 2020 ble den 11,2 km lange Eysturoy-
tunnelen åpnet i øyriket.

– Gjennomslag i Sandoytunnelen er en 
viktig begivenhet for oss. Når tunnelen står 
ferdig vil den blant annet øke mulighetene 
for å bo, samt øke næringsutviklingen på 
Sandoy, sier Teitur Samuelsen, administre-
rende direktør hos byggherren P/E Eystur- 
og Sandoyartunlar (EST).

Nå gjenstår to år med innredning av 
Sandoytunnelen fram til den skal stå ferdig 
på nyåret 2024.

TO UNDERSJØISKE TUNNELER SAMTIDIG
Byggingen av Sandoytunnelen startet i 2018, 
og fram til åpningen av Eysturoytunnelen i 
desember 2020, pågikk byggingen av de to 
undersjøiske tunnelene parallelt. 

Sandoytunnelen går fra fergeleiet 
Gamlarætt på Streymoy og til Traðardalur 
på Sandoy. På sitt dypeste er tunnelen 147 
meter under havoverflaten.

NCC har etter hvert fått god erfaring med 
å bygge undersjøiske tunneler på Færøyene. 
Selskapet bygget på begynnelsen av 2000-
tallet Vagatunnilin og Nordoyatunnilin. 
Flere av nøkkelpersonene som arbeider i de 
to siste tunnelprosjektene skal også ha vært 
med å bygge de to foregående tunnelene. 

I februar skjøt NCC aller siste salve i undersjøiske Sandoytunnelens 10,8 km lange 
hovedløp. Når tunnelen står ferdig kan man kan reise fergefritt fra Sandoy til 
Færøyenes hovedstad Tórshavn.
Tekst: Njål Hagen – njal.hagen@mef.no

NCC med gjennomslag i 
Sandoytunnelen på Færøyene

SANDOYARTUNNILIN: 
Undersjøisk tunnel

Byggetid: 2018–2024
Totallengde hovedtunnel:  
10,8 kilometer
Bredde: 9,5 meter
Antall døgnpasseringer: 310 biler
Stigningsgrad: 5 %
Laveste punkt: -147 meter
Finansiering: passeringsavgift
Kunde: P/E Eystur- og Sandoyar-
tunlar (EST)/Lagtinget
Kontraktsverdi:  
NOK 1,1 milliarder

EYSTUROYARTUNNILIN: 
Undersjøisk tunne

Byggetid: 2016–2020
Totallengde hovedtunnel:  
11,2 kilometer
Bredde: 10,5m
Stigningsgrad: 5 %
Laveste punkt: -187 meter
Finansiering: passeringsavgift
Kunde: P/E Eystur- og Sandoyar-
tunlar (EST)/Lagtinget
Kontraktsverdi:  
NOK 1,4 milliarder

AKTUELT

SISTE SALVE: F.v. bas Janus Vang,  
prosjektsjef Alf HelgeTollefsen og bas 
 Christoffer Paulsen. Sistnevnte utløste  
selve gjennomslagssalven i Sandoy- 
tunnelen på Færøyene. Foto: NCC

GJENNOMSLAG: NCC har bygget to tunneler 
samtidig på Færøyene. Den første var ferdig i 
desember i 2020. Foto: NCC

PÅ RØYSA: NCC og underentreprenører samlet på 
røysa etter gjennomslagssalven. Foto: NCC
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30 menn og én kvinne omkom på jobb i fjor. 
Ni av disse jobbet innen bygg- og anlegg. 
Tekst: Njål Hagen - njal.hagen@mef.no

31 personer 
døde på jobb 
i 2021

Tall fra Arbeidstilsynet viser 31 arbeidsskade- 
dødsfall i det landbaserte arbeidslivet i 2021, 
fordelt på 30 ulykker. Til sammenligning ble 
det i 2020 registrert 28 arbeidsskadedøds-
fall, mens gjennomsnittet for femårsperio-
den 2016–2020 er 27 arbeidsskadedødsfall 
per år. For tiårsperioden 2011–2020 er gjen-
nomsnittet 35 arbeidsskadedødsfall per år. 

–  Antall arbeidsskadedødsfall de siste 
fem årene har vært på et historisk lavt 
nivå, men nå ser vi dessverre en tendens 
til at det øker igjen, fra 25 dødsfall i 2016 
til 31 dødsfall i 2021. Dette må tas på alvor. 
Alvorlige ulykker på arbeidsplassen kan og 
skal forebygges. Det systematiske arbeids-
miljøarbeidet er en sentral forutsetning 
for å lykkes med dette. Det skal være trygt 
å gå på jobb i Norge, sier Trude Vollheim, 
direktør i Arbeidstilsynet.

FIRE NÆRINGER PEKER SEG UT
Også i 2021 er det de fire næringene som 
historisk sett peker seg ut med flest arbeids-

skadedødsfall som topper statistikken. Det 
gjelder:

 ■ Bygge- og anleggsvirksomhet: 9
 ■ Transport og lagring: 7 
 ■ Industri: 6  
 ■ Jordbruk: 5. 
 ■ 27 av 31 arbeidsskadedødsfall i skjedde 

i disse næringene i fjor. 

FLEST ARBEIDSSKADEDØDSFALL I 
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET

Bygge- og anleggsvirksomhet er en av de 
mest ulykkesutsatte næringene, både med 
tanke på antall ulykker og antall omkomne på 
jobb. Dette gjelder også i 2021, der bygge- og 
anleggsvirksomhet er den næringen med flest 
arbeidsskadedødsfall. Ni arbeidsskadedøds-
fall er registrert i næringen i 2021, som er på 
samme nivå som årene før, med åtte i 2020 
og ni i 2019. For tiårsperioden 2011–2020 
har det i snitt omkommet åtte arbeidstakere 
per år i denne næringen, og antallet holder 
seg dermed stabilt. 

Det er stor variasjon i hendelsesforløp 
for de ni dødsulykkene, men to ulykkesty-
per er gjengående: Fire av arbeidstakerne 
døde som følge av å bli klemt/fanget, og tre 
omkom i fallulykker. To av de ni omkomne 
i næringen var utenlandske arbeidstakere.

ÉN ARBEIDSULYKKE ER ÉN FOR MYE
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) 
mener at i forhold til tallene Arbeidstilsynet 
legger fram, er det viktig at de også viser 
til hvor mange arbeidende timer det er i 
perioden. Samtidig er det en utfordring 
for bransjen at bygg og anlegg blir sett på 
som én bransje.

–  MEF ønsker i framtiden at dette blir delt, 
slik at vi som anleggsbransje kan få bedre 
forutsetninger for å arbeide med de utfordrin-
gene som er i forhold til sikkerhet på anlegg. 
Dersom Arbeidstilsynet ønsker er vi gjerne 
med og finne løsninger på dette, sier Frode 
Andersen, leder for HMS/KS i MEF. Andersen 
viser til Arbeidstilsynets rapport «Helsepro-
blemer og ulykker i bygg og anlegg – rapport 
2021», hvor det er tydelig skilt mellom bran-
sjene og de enkelte ulykkestilfellene. 

MANGE KLEMULYKKER, TRAFIKK- 
ULYKKER OG ULYKKER MED KJØRBART 
ARBEIDSUTSTYR

Klemulykker og trafikkulykker er de 
dominerende ulykkestypene i 2021. Ifølge 
Arbeidstilsynet skyldtes tolv av dødsfallene 
at arbeidstakeren ble klemt eller fanget. Et 
kjennetegn ved mange av disse ulykkene 
skal være at arbeidstakerne omkom som 
følge av å bli klemt av kjøretøy eller maski-
ner. Åtte arbeidstakere omkom i trafikk-
ulykker i 2021. Fire av disse omkom som 
følge av at kjøretøyet kjørte av veien og/eller 
veltet under kjøring, tre omkom som følge 
av møteulykke og én omkom som følge av 
påkjørsel under trafikkdirigering.

Arbeidstilsynet opplyser om at et kjenne-
tegn ved arbeidsskadedødsfallene hvert år, 
er at kjøretøy eller annet kjørbart arbeidsut-
styr er involvert i mange av ulykkene. I 2021 
var kjøretøy eller kjørbart arbeidsutstyr 
involvert i omtrent halvparten av dødsu-
lykkene. Dette inkluderer de åtte trafikk-
ulykkene, i tillegg til sju andre ulykker der 
kjørbart arbeidsutstyr som traktor, lastebil/
trailer, truck og lift var involvert.  

Frode Andersen, leder 
for HMS/KS i MEF. 
Foto: MEF

Trude Vollheim, direktør  
i Arbeidstilsynet. Foto: 
Arbeidstilsynet

Hverken foretak, 
prosjekt eller personer 

på bildet er omtalt i saken. 
Illustrasjonsfoto: Pexels



SIDE 27

AKTUELT

ANLEGGSMASKINEN | NR.02 | MARS 2022

AKTUELT

Bedrifter sliter med å få tak i ungdom som vil utdanne seg til å 
bli asfaltarbeidere. Anleggslinjene på videregående skoler landet 
over opplever stor pågang av søkere, men kun et fåtall har pekt 
seg ut fagbrev i asfaltfaget som mål.

SAVNER LUKTA AV ASFALT
– Dette er jo Norges beste kontorplass, stråler lærling Markus 
Nysæter Aursand, der han sitter i asfaltutleggeren. Riktignok kun 
for fotografen denne gang, ettersom det er midt på vinteren, og 
asfaltutleggerne står i vinteropplag på rad og rekke utenfor Veidek-
kes verksted like nord for Hamar. I sommerhalvåret derimot, går de 
for fullt store deler av døgnet. Lærling Aursand gleder seg allerede.

– Jeg begynner faktisk å savne asfaltlukta nå på vinterstid. Jeg 
ser fram til å komme i gang igjen snart, smiler han.

VARIERT JOBB – GODT MILJØ
– Hva er det du liker så godt med å jobbe med asfaltfaget?

– Jeg hadde ikke lyst til å sitte pal i en maskin hele dagen, men 
heller gjøre noe mer fysisk og være ute. Derfor tenkte jeg at asfalt-
faget kanskje ville passe meg, sier han. Det har det definitivt gjort.

– Det er et veldig godt og sammensveisa arbeidsmiljø her. 
Vi har det skikkelig trivelig når vi er ute og jobber. Det er også 
en svært variert jobb; ingen dager er like. Vi er aldri på samme 
sted over lang tid, men flytter oss mye rundt. Én dag legger vi 
asfalt på vei, mens vi neste dag håndlegger der vi ikke kommer 
til med maskinene. Da jeg gikk på Vg2 Anleggsteknikk hadde 
jeg en praksisperiode i en annen bedrift, hvor jeg drev mest med 
anleggsrørlegging. Det falt for så vidt i smak det også, ettersom 
jeg heller ikke da måtte sitte inne i en maskin hele tida. Men 
asfaltfaget er enda mye bedre, smiler Aursand, som har vært 
lærling i asfaltfaget hos Veidekke siden august 2020. Han skal 
ta fagprøven på seinsommeren i år.

VIL GJERNE HA FLERE LÆRLINGER
Kjell Arne Jølstadengen er anleggsleder i Veidekke Infrastruktur 
Asfalt, og faglig leder for Markus Nysæter Aursand. Han er strå-
lende fornøyd med lærlingen sin, men skulle gjerne hatt flere.

– Veidekke Infrastruktur Asfalt er Norges største på asfalt, med 
totalt 733 ansatte. Her i Innlandet har vi ca. 95 ansatte i «asfal-
ten», fordelt på funksjonærer og asfaltarbeidere, men Markus er 
vår eneste lærling. Vi kunne gjerne tenkt oss mellom tre og seks 
lærlinger til i løpet av 2022, men det kommer vi garantert ikke 
til å klare. Kanskje får vi én, eller i beste fall to, sier Jølstadengen.

– Det har alltid vært vanskelig å rekruttere lærlinger til asfaltfa-
get. I hvert fall siden jeg begynte her i 2011. De fleste asfaltarbei-
derne våre kommer fra andre fagområder eller yrker, for eksempel 
de som har kjørt maskin en del år og blitt lei av det. Noen av dem 
ender opp med å ta fagbrev i asfaltfaget som privatist, etter at de 
har fem års relevant erfaring. Men da blir man jo ikke lærling.

SKRIKENDE BEHOV
– Hva er fordelene med å få inn lærlinger?

– Jeg tror man på den måten får mer forståelse for de fleksible 
arbeidsoppgavene yrket innebærer. De som kommer inn senere i 
yrkeslivet har gjerne sett seg ut noe de helst vil gjøre; for eksempel 
bare sitte i en asfaltutlegger eller bare kjøre vals. Som lærling skal 
man få opplæring i alle arbeidsoppgaver, og da blir man gjerne 
mer fleksibel, sier Jølstadengen.

– I tillegg vil vi jo gjerne være med å forme dem fra begynnelsen 
av. Slik som Markus, her. Han kommer til å bli en kjempedyktig 
asfaltarbeider. Og det skrikes jo etter folk med den kompetansen 
han nå opparbeider seg.

HVA MED VINTEREN?
– Asfaltyrket er et typisk sesongarbeid her i Norge. Hva gjør asfaltar-
beiderne om vinteren?

– De siste åra har vi holdt på med asfaltering helt til desember, 
og så er det vanligvis fullt kjør igjen rett etter påske. Men det 
avhenger selvsagt av været. Vi prøver uansett å tilby alle en jobb 
også om vinteren. Det kan være brøyting, men også andre ting, 
sier Jølstadengen.

– Jeg har jobbet på verkstedet nå i vinter, med vedlikehold av 
maskiner. Vi reparerer og kontrollerer maskinene før de skal tas 
i bruk igjen. I tillegg utfører vi vedlikehold i asfaltfabrikken. Jeg 
trives veldig godt med å skru, så det passer meg veldig bra, forteller 
lærling Aursand.

– Vi har også en asfaltoverenskomst som gjør at man kan spare 
opp timer – i en såkalt timebank – som man da kan ta ut igjen i 
avspasering på vinteren, fortsetter Jølstadengen.

– Det jobbes normalt 44-timers uker i sommerhalvåret, og i 
perioder hele 48 timer. I tillegg er det en del nattarbeid. Mange 
synes da det er deilig med litt fri på vinteren. Det er også enkelte 
som velger å tilbringe et par-tre måneder i varmere strøk.

Markus Nysæter Aursand (21) er lærling i asfaltfaget og har det 
som plommen i egget. Men hvorfor er det så få som ham?
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Stortrives som 
asfaltlærling
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I SITT ESS: – Dette er jo 
Norges beste kontorplass, 
stråler lærling Markus 
Nysæter Aursand, der han 
sitter i asfaltutleggeren.

SAVNER ASFALTLUKTA: Markus Nysæter Aursand gleder seg til  
asfaltsesongen snart kommer i gang igjen.

«Jeg hadde ikke lyst til å sitte pal i en maskin hele dagen, men 
heller gjøre noe mer fysisk og være ute. Derfor tenkte jeg at 
asfaltfaget kanskje ville passe meg»

Markus Nysæter Aursand, lærling i asfaltfaget



SIDE 29SIDE 28 ANLEGGSMASKINEN | NR.02 | MARS 2022ANLEGGSMASKINEN | NR.02 | MARS 2022

AKTUELT

«En liten revolusjon, isolert sett» 

Kvalitet, erfaring, kunnskap og nytenkning
Isohatt™ sørger for enkel og optimal isolasjon med 
minimalt av gravearbeid.Presisjonsstøpte 
isolasjonselementer i polyuretanskum.

Isohatt™ egner seg til de fleste dimensjoner 
og spesielt godt til eksentriske og 
sentriske betongkumkjegler.

dagfinn@wdf.no
Tlf. 47 23 03 85
www.wdf.no

Vi ses på 
stand nr. 23

ACO. creating
the future of drainage

Telefon:
E-post:
Hjemmeside:

940 10 701
firmapost@aco-nordic.no
www.aco-nordic.no

Morten Eltvik
Region Vestlandet
+47 469 63 500
morten.eltvik@aco-nordic.no

Nils Kåre Lohne-Fosserud
Region Østlandet
+47 905 74 031
nils.fosserud@aco-nordic.no

Roger Alstad
Region Midt og Nord Norge
+47 913 23 534
roger.alstad@aco-nordic.no

Oljeutskillere i betong

Norges største sortiment

 n 10 modeller uten slamfang
 n 24 modeller med integrert slamfang
 n Slamfangvolum fra 600-6000 liter
 n Modeller med integrert pumpekum
 n Meget konkurransedyktige priser

Kontakt våre kompetente selgere for 
hjelp med ditt prosjekt:

Sortiment iht NS-EN 858-1
Fra NS 3 - NS 100

ENSIDIG FOKUS
– Hva må gjøres for å få flere lærlinger i asfaltfaget, tror du?

– Jeg vet ærlig talt ikke. Det er heller ikke bare i asfaltfaget det er 
vanskelig. Mange av de entreprenørene vi jobber med sliter også 
med å få tak i grunnarbeidere. Fokuset der ute er først og fremst på 
maskinkjøring, mens det som krever litt mer fysisk arbeid virker 
ikke å appellere like mye, sier anleggslederen.

– Det er lite fokus på asfaltfaget på skolen også, sier Markus 
Nysæter Aursand. 

– Da jeg gikk på anleggsteknikk på Solør videregående var det 
veldig lite snakk om asfaltfaget. Det var vel bare én eller to sider 
i læreboka om asfalt, og man kunne heller ikke velge asfalt som 
fordypningsfag. De hadde riktignok en asfaltutlegger på skolen, 
men den ble bare brukt til å legge ut litt singel og grus. Mitt 
inntrykk da jeg gikk der var at nesten alle ville bli maskinførere, 
mens noen få ville gå fjell- og bergverksfaget. Fokuset fra skolens 
side var stort sett på anleggsmaskinførerfaget, sier han. 

MANGE MULIGHETER I ARBEIDSLIVET
– Vi kan sikkert bli flinkere til å fronte og framsnakke asfaltfaget, 
sier Nina Søndmør i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfa-

gene (OKAB). Veidekke Infrastruktur Asfalt i Innlandet har valgt 
å bruke OKAB som opplæringskontor, og Søndmør har dermed 
oppfølgingsansvar for asfaltlærling Aursand.

– Når vi i OKAB er ute på skolebesøk og utdanningsmesser, 
snakker vi med elevene om alle de ulike anleggsfagene – også 
asfaltfaget. Med maskinførerbevis «i lomma», og kanskje også et 
fagbrev nummer to, åpner det seg mange muligheter i arbeidslivet. 
Spesielt hvis man ønsker å jobbe allsidig, som mange asfaltarbei-
dere gjør, sier hun.

– OKAB Øst har i dag tre asfaltlærlinger som vi følger opp, men 
vi ønsker oss flere. Både for å skape et større miljø blant asfalt-
lærlingene i OKAB og fordi det etterspørres i bransjen. Vi har et 
solid opplegg rundt oppfølging av lærlinger, noe asfaltlærlingene 
vil kunne dra god nytte av.

ALDRI FÅTT TAK I EN ASFALTLÆRLING
Hadeland Maskindrift har holdt på med asfalt i mange år, og daglig 
leder Ola Gunnar Kjos bekrefter at asfaltlærlinger er mangelvare.

– Vi har faktisk aldri hatt en eneste lærling i asfaltfaget. Nå er 
jo ikke vi Veidekke i størrelse, men vi er ca. 100 ansatte og rundt 
20 som jobber med asfalt. Den eneste måten vi klarer å skaffe 
kompetanse innenfor asfaltfaget på, er å ta dem inn fra andre 
yrker og fagfelt og lære dem opp selv. Mange kommer fra anlegg 
og går over til asfalt, forteller han.

– Det stilles ofte krav om lærlinger og fagbrev i anbud, og dermed 
er det jo ekstra viktig å få inn lærlinger. I tillegg er det selvfølgelig 
en fordel med lærlinger, for de har gjerne en interesse for faget 
i utgangspunktet. Men å finne lærlinger, det er verre, sier han 
oppgitt.

VIL GJERNE PROMOTERE FAGET PÅ SKOLER
Daglig leder Kjos har heller ikke noe opplagt svar på hva som kan 
gjøres for å få inn flere asfaltlærlinger.

– Vi har lærlinger i både anleggsmaskinførerfaget og anleggs-
gartnerfaget, men i asfaltfaget er de ikke å oppdrive. Vi har egentlig 
tre ulike bolker med arbeid i løpet av året – asfaltering, vinter-

vedlikehold og vårrengjøring – og historisk sett har vi alltid hatt 
jobb til alle asfaltarbeiderne også om vinteren. Vi legger også en 
del asfalt på vinteren, hvis temperaturen tillater det, forteller han. 

– Jeg skulle gjerne visst hva vi kunne gjøre for å få inn flere 
asfaltlærlinger. Det er jo en viktig jobb og et prestisjefag! Kanskje 
burde det vært promotert litt bedre ute på skolene. Vi reiser gjerne 
ut og snakker med elever om asfaltfaget dersom det kan medvirke 
til at flere får opp øynene for faget.

SKOLEN TAR IMOT BEDRIFTER
Både Veidekke Industri distrikt Innlandet og Hadeland Maskindrift 
henter de fleste av sine lærlinger fra Solør videregående skole, 
avdeling Våler. Avdelingsleder for bygg- og anleggsteknikk ved 
skolen, Reidar Flermoen, legger ikke skjul på at enkelte fag er mer 
populære enn andre. Han kjenner ikke til noen på Vg2 ved skolen 
i dag som har planer om å velge asfaltfaget.

– Vg2 Anleggsteknikk ved skolen rekrutterer til åtte forskjellige 
fag, og asfalt er ett av dem. Vi prøver å fronte og vise fram alle disse 
åtte fagene, men vi må først og fremst fokusere på å gi elevene 
gode grunnkunnskaper. Vi klarer jo ikke å spesialisere dem i alle 
åtte fagene, sier han.

– To av lærerne våre har faktisk bakgrunn fra asfaltfaget. Vi har 
også lærere med bakgrunn fra vei- og anleggsfaget og fjell- og berg-
verksfaget, men de fleste kommer nok fra anleggsmaskinførerfaget. 
Det hender vi har besøk fra OKAB eller enkelte entreprenører 
som vil markedsføre ulike fag, noe vi er svært positive til. Litt av 
samfunnsoppdraget vårt er jo å bidra til at elevene kommer seg 
ut og får en læreplass de ønsker. Vi tar gjerne imot henvendelser 
fra bedrifter som ønsker å komme hit og promotere asfaltfaget, 
avslutter Flermoen. 

VIL HA FLERE: Kjell Arne 
Jølstadengen i Veidekke 
Infrastruktur Asfalt vil gjerne 
ha flere lærlinger i asfaltfaget, 
men det er ikke lett. Foreløpig 
er Markus den eneste.

GLEDER SEG: Markus Nysæter Aursand savner asfaltlukta, 
og ser frem til å komme i gang igjen snart.
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Driftskostnaden for anleggsmaskiner 
opp 5,6 prosent det siste året
 
Fra desember 2021 til januar 
2022 økte driftskostnaden for 
anleggsmaskiner med 2,7 pro-
sent. På årsbasis gikk kostnadene 
opp 5,6 prosent fra januar 2021 
til januar 2022.

Ifølge Maskinentreprenørenes 
Forbund skyldes den forholdsvis 
kraftige økningen i driftskostna-
den en markant økning i diesel-
prisen og i rentenivået.

SMÅSTOFF

WWW.VERNE.NO - TELEFON: 22 30 68 00
NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV VARSELLYS, ARBEIDSLYS OG EKSTRALYS

ICE-X 
MØT VÅR NYE STOLTHET:

Verdens første 9 tommer  ekstralys med 
 integrert varme funksjon som hindrer snø 
og is på glasset.

Les mer på www.verne.no

Hydrema 900G-serien består av fire 
modeller – 906G og 908G med 122 hk, 
samt de større 926G og 928G med 147 hk. 
Cummins-motorene er oppdatert slik at de 
oppfyller utslippskravene til Steg V.
Alle fire modellene har leddstyring, og 
graveaggregatet har sideforskyvning og 
280-graders graveområde. 

900G-serien er blant annet utstyrt med 
et multijusterbart armlene, 8-liters mobil 
kjøle-/varmeboks, større mulighet for in-
dividuell førertilpasning av styrespaker og 
med en ny fjernkontroll med mulighet for 
å aktivere lysfunksjonene «welcome- 
light» og «follow me home-light».

Salget inkluderer asfaltfabrikkene Skanska har i Oslo og Halden, samt alt av utstyr 
tilknyttet den mobile utleggingsvirksomheten. Det er totalt 85 medarbeidere som 
jobber i asfaltvirksomheten, og alle disse får tilbud om å fortsette i Velde. Ifølge 
Skanska er årsaken til salget at selskapet har hatt en relativt liten markedsandel, og 
at asfaltvirksomhet er spesielt avhengig av volum for å kunne drives økonomisk bæ-
rekraftig, samt at nåværende volumer ikke gir selskapet tilfredsstillende inntjening. 

– Gjennom oppkjøpet av Skanskas asfaltvirksomhet vil vi utvide vårt markedsområ-
de. Vi har i dag en sterk markedsposisjon på Vestlandet og Sørlandet, og nå satser vi 
for fullt på Østlandet. Vi er veldig glade for å kunne ta over fabrikkene og utstyret, 
og ikke minst få tilgang til den solide kompetansen Skanska har innen både prosjekt- 
ledelse, teknologi og utlegging av asfalt, uttaler Egil Velde, konsernleder i Velde.

Nye John Deere- 
modeller på vei til  
Norge 
Felleskjøpet får nye traktorer i John 
Deere 6R-serien inn til Norge, og legger 
ut på norgesturné med en gang. De nye 
modellene er 6R 150 med ny laster, og 
John Deere 6R 185.  Traktorene er lastet 
opp på semitrailer, og skal kjøre karavane 
fra Rogaland til Trøndelag.

Nyutviklet lett dumperslep for  
60-tonns totalvekt 
Spartveit AS har, som et resultat av de nye 
reglene rundt høyere totalvekter, konstruert og 
utviklet et dumperslep med lav egenvekt og 
høy nyttelast. Hengeren Spartveit DSL-4 har  
med hydraulisk høytløftende strølem, en egen-
vekt på kun 8070 kg. Draget leveres standard 
med luftoperering, sertifisert og med 2 posi-
sjoner for 60- eller 50-tonns totalvekter 
og 19,5 meter total lengde. Forstillingen 
har høy vridningsstabilitet, og sammen 
med markedets bredeste ramme og spor-
vidde, samt dobbel undermontert tippsylinder, 
skal hengeren være stabil under alle forhold.

Ford Performance har utviklet nye 
Ranger Raptor til å være den ultimate 
varianten av nye Ranger. Den største 
nyheten for performance-entusiastene er 
den helt nye twin-turbo 3-liters V6 Eco-
Boost bensinmotoren. Motoren yter 288 
HK og har et maksimalt dreiemoment på 
491 Nm. Den nye motoren leverer mye 
mer krefter og ytelse enn dagens 2-liters 
bi-turbo dieselmotor, selv om denne  
også vil bli tilgjengelig for det norske 
markedet fra 2023. Ranger Raptor vil 
være den første varianten av neste  
generasjon Ranger som lanseres i Europa, 
og de første kundeleveringene vil starte  
i 4. kvartal 2022.

Ny Cat-hjullaster  
til Verdalskalk 
Nylig fikk Verdalskalk overlevert Cat 
988K XE med 10 m3 løsmasseskuffe 
fra Pon Equipment. Hjullasteren skal 
gå på båtlasting ved utskipning av 
kalkstein på det nye lasteanlegget på 
Verdal havn. 
Den nye hjullasteren skal overta for 
selskapets 10 år gamle Cat 988H, 
som har gått nesten 20 000 timer, 
og kommer til å bli primærlasteren 
på anlegget. 
På Verdal havn laster de rundt 1 
million tonn i året. Det største de 
har lastet per dag til nå er 32 000 
tonn. Lasteanlegget er dimensjonert 
for 3000 tonn i timen! 

Skanska selger den norske  
asfaltvirksomheten til Velde

Oppgradert traktorgraver fra Hydrema

Hitachi-hjullaster på biogass
Feiring og Nasta går sammen om å 
levere landets første hjullaster på 
biogass. Den 28 tonn tunge diesel- 
hjullasteren ZW310 fra Hitachi skal 
bygges om ved Nastas hovedkontor 
i Larvik. Det blir da bedriftens første 
maskin med biogassmotor. Planen 
er at hjullasteren skal være klar for 
drift i august i år. 

SMÅSTOFF

Nye Ford  
Ranger Raptor 
– sterkere, tøffere, raskere og smartere

FOTO: FELLESKJØPET



NYHET! HILUX GR SPORT

RÅ KRAFT FOR 
DE TØFFESTE 
JOBBENE

NYE TOYOTA HILUX GR SPORT
Pris fra 514 388,- eks.mva*

Snart i butikk – Forhåndsbestill i dag!

Nye Hilux GR SPORT med sportslig design og egenskaper, takket være unik  
styling inspirert av TOYOTA GAZOO Racing.  Røde, monotube støtdempere foran 
sammen med spiralfjær gir høyere styrepresisjon, smidigere kjøreegenskaper og 
bedre komfort. Dieselmotoren på 2,8 liter utvikler 204 HK (DIN) og leverer et  
dreiemoment på 500 Nm, noe som gir deg klasseledende effekt og  
drivstoffeffektivitet.

• Nyttelast 1 tonn
• Inntil 3,5 tonn hengervekt
• Manuelt 4x4-system
• Automatisk LS-differensial
• Bakkestarthjelp og aktiv veigrepskontroll
• 8’’ Toyota Touch® 2 skjerm
• Apple CarPlay® eller Android Auto®

TOY_TNO_Q1_2022_Hilux_Anleggs maskinen 210x297_3mm.indd   1TOY_TNO_Q1_2022_Hilux_Anleggs maskinen 210x297_3mm.indd   1 22.02.2022   16:4822.02.2022   16:48

*Veil. pris lev. Oslo ekskl. mva inkl. frakt, lev. og reg.omk. 9 760,- ekskl.mva. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: Hilux fra 0,94 l/mil, fra
248 g/km, fra 31,4 mg/km. Avbildet modeller kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om skrivefeil.

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

Når du kjøper minst to Trelleborg EMR-dekk i kampanjeperioden 1. mars - 30. april 2022, vil du få 
tilbakebetalt opp til 2 500 kroner pr. dekk. Les mer om kampanjen via QR koden til venstre eller 
adressen nedenfor.  
www.trelleborg.com/en/wheels/tilbud-emr

Økt produktivitet under tøffe forhold
Kampanje på EMR dekk

SPAR  
OPP TIL  
15 000,-

PR. 
MASKIN
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En blid og imøtekommende samferdselsminister tar imot Anleggs-
maskinen i Regjeringskvartalet en kjølig formiddag i februar. I et 
stort møterom i nest øverste etasje, med flott utsikt over byggingen 
av det nye regjeringskvartalet, forteller han gladelig om barndom, 
bakgrunn, interesser, tiden som ordfører i Fredrikstad og hvordan 
det var å ta steget inn i rikspolitikken som den første samferd-
selsministeren fra Arbeiderpartiet på 20 år. Vi kommer heller ikke 
utenom østfolddialekta, med den beryktede L-en, som brer seg 
som ild i tørt gress. 

MÅLLØS MINISTER
Som seg hør og bør for en minister har han to rådgivere med 
seg under intervjuet, men han står for snakkingen selv, Jon-Ivar 
Nygård. Det skulle da også bare mangle om ikke snakketøyet var 
i orden etter ti år som ordfører i Fredrikstad. Likevel ble han litt 

målløs da han ble utnevnt som minister. Det er tross alt ikke alle 
forunt å bli det.

– Ja, jeg ble i hvert fall grepet av stundens alvor. Særlig da jeg 
gikk ut på Slottsplassen sammen med hele den nye regjeringen 
etter første statsråd i oktober. Det var gripende, og jeg ble følel-
sesmessig berørt, forteller han åpenhjertig.

– Det er mange nye ting å sette seg inn i. Jeg hadde jo akkurat 
blitt valgt inn på Stortinget, og hadde ingen erfaring med Stor-
tingets «puls», kultur og måte å jobbe på. Hverdagen har også 
blitt annerledes, i den forstand at jeg nå blir kjørt fram og tilbake 
til Oslo nesten daglig, sier han. Ministeren omfattes av den mye 
omtalte ordningen med pendlerleilighet, ettersom han har blitt 
boende i Fredrikstad. 

– Til tross for at mye er nytt, er likevel mye av det politiske 
håndverket det samme. Saksfeltet er mye smalere, samtidig som 

Jon-Ivar Nygård (49) er den første samferdselsministeren fra Arbeiderpartiet på 
20 år. Den beskjedne østfoldgutten som ble en meget populær Fredrikstad-ord-
fører, lover nå å satse på både vei og bane. Men han vil gjerne bli husket for noe 
helt annet.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

det geografiske området er vesentlig større. Jeg må nok slå fast at 
hverdagen er mer intens og hektisk nå enn tidligere.

HOUSE OF CARDS
Til tross for en hektisk hverdag, har den ferske ministeren litt 
tid til overs til å pleie litt fritidsinteresser, for både kropp og sjel. 

– Ja, jeg forsøker å holde meg litt i form, og løper en del i skog 
og mark. I tillegg er jeg en «båtmann». Vi har en båt som ligger 
i Fredrikstad. Den står selvfølgelig på land nå, men om ikke så 

lenge blir det anledning til å få av presenningen og det gleder 
jeg meg til, sier Nygård, som har samboer og tre voksne barn fra 
tidligere ekteskap. 

– Ellers ser jeg noen TV-serier av og til. Hvis jeg skal nevne én jeg 
har likt godt, må vel nesten si House of Cards, selv om det kanskje 
er litt stereotypisk for en politiker. Heldigvis er det ikke like mye 
intriger i politikken på ordentlig. Når jeg leser bøker, blir det stort 
sett biografier. Det er såpass mye lesing av sakspapirer til daglig, at 
det ikke er noe særlig tid til å sette seg ned med skjønnlitteratur.

NORGES RØDESTE KOMMUNE
Det var kanskje ikke så mange som så for seg at lille Jon-Ivar 
skulle ende opp i regjeringen, da han gikk rundt i kortbukser på 
Kjølberg barneskole på Sellebakk utenfor Fredrikstad på 80-tallet. 
Han stakk seg ikke veldig fram.

– Nei, jeg var nok av den mer beskjedne typen på skolen, men 
samtidig hadde jeg mange venner og var ikke noen «loner», forteller 
han, og røper at han var relativt skoleflink.

– Jeg la ned en del innsats på skolen, men satt ikke bare hjemme 
og gjorde lekser heller. Vi var mye ute; vi lekte i skogen, spilte fotball 
på løkka og sånne ting. Der jeg vokste opp gikk de fleste enten på 
fotball eller speider’n. Jeg var relativt dårlig på fotballbanen – jeg 
var nok best uten ball – så da ble det litt speiding, før politikken 
etter hvert overtok, forteller han. Selv om han ikke meldte seg 
inn i Arbeiderpartiet før han var 16, ble den politiske interessen 
vekket mye tidligere.

– Politikk har jeg vært interessert i fra jeg var ganske liten. Jeg 
kommer fra et hjem hvor det var mye fokus på politikk. Faren min 
var engasjert i fagforeningen, og det preget meg til en viss grad. 
Han var ikke partipolitisk aktiv, men der jeg vokste opp var det 
jo bare «ett parti», sier han og ler.

– Du skjønner, jeg kommer fra en av de rødeste kommunene i 
landet; nemlig tidligere Borge kommune. Arbeiderbevegelsen var 
veldig dominerende i det området.

LANGE FLATE BALLÆR
Selv om Nygårds talenter ikke kom best til sin rett på fotballbanen, 
har han sine klare favorittlag både i Norge og England.

– I Norge er det FFK, selvfølgelig! De siste to årene har det jo vært 
pandemi, så jeg har ikke vært på stadion på en stund, men jeg har vært 
på en del kamper opp gjennom åra. Nye Fredrikstad stadion, som er 
bygd på området der Fredrikstad Mekaniske Verksted lå før, er for 
øvrig en viktig del av byutviklingen i Fredrikstad, forteller Nygård.

– I England har jeg holdt med Manchester United helt siden 
slutten av 70-tallet. I den guttegjengen jeg var en del av, hadde 
de fleste sine favorittlag. Noen holdt med Liverpool, andre med 
Manchester United, mens ganske mange holdt med Leeds. Jeg tok 
et valg den gangen, og det ble altså Manchester United, sier han.

HALVSTUDERT RØVER
– Hva var den første politiske saken som engasjerte deg?

– Det var klima. Dette var kort tid etter Brundtland-rapporten 
«Vår felles framtid» kom, på slutten av 80-tallet. Den gang var 
miljø og klima – omtrent som nå, egentlig – et tema som mange 
ungdommer var superengasjerte i, forteller han. Men selv med et 
gryende politisk engasjement, var det nok ikke politiker han hadde 
tenkt å bli da han studerte ved Universitetet i Oslo på 90-tallet.  

– Jeg studerte statsvitenskap, sosialøkonomi og historie. Jeg vil 
vel ikke helt si at jeg er en halvstudert røver, men jeg gjorde ferdig 
alt på hovedoppgaven i statsvitenskap, rent bortsett fra å skrive 
ferdig selve oppgaven – og det er jo en vesentlig del, sier han og ler. 

– Så jeg har en cand.mag-grad, men jeg fikk altså aldri hovedfag. 
Jeg var såpass naiv at jeg trodde jeg kunne reise hjem til Fredrikstad 
og være deltidspolitiker i kommunepolitikken, samtidig som jeg 
skrev hovedoppgave. Det gikk ikke. Men jeg har ikke angra så mye 
på det – det har gått greit likevel, smiler han.

– Da jeg studerte statsvitenskap, så jeg nok for meg å jobbe 
innen offentlig forvaltning. Det gjorde jeg etter hvert også, innen 
plan og utvikling i Fredrikstad kommune. Samtidig var jeg inne 
på tanken om å bli lærer, og jeg vurderte faktisk å ta pedagogikk.

GRATIS FERGER
Jon-Ivar Nygård var ordfører i Fredrikstad kommune i ganske 
nøyaktig ti år, og han var svært populær blant befolkningen. I en 
meningsmåling iverksatt av Fredrikstad Blad i 2019 mente hver 
tredje av de spurte at han hadde gjort så god jobb som ordfører 
at de ga ham terningkast fem eller seks. Selv er han ikke i tvil om 
hva han blir best husket for som ordfører.

– Det var jo mye som skjedde gjennom ti år, men jeg tror nok 
det jeg er mest kjent for lokalt, er byutvikling, og ikke minst det 
å innføre gratis byferger. Byfergene hadde tidligere rundt 360 
000 passasjerer årlig, men etter at tilbudet ble gratis, økte tallet 
til oppunder 900 000. Deretter ble det satt inn flere ferger – også 

elektriske – og nå har antallet passasjerer passert halvannen million. 
Dette grepet var også viktig for å generere gode transportløsnin-
ger inne i byområdet, noe som gjorde at man fikk betydelig flere 
mennesker til å bruke byen. Dette var litt av bakgrunnen for at 
vi ble kåret til Norges mest attraktive by i 2017, en pris som ble 
delt ut av kommunaldepartementet, forteller Nygård engasjert.

SOMMERJOBB I ANLEGGSBRANSJEN
– Fordelingen av ministerpostene er en kabal som skal gå opp, og 
det er ikke alltid gitt hvilken ministerpost man får tildelt. Kunne 
du like gjerne ha fått et annet departement å lede?

– Den vurderingen har ikke jeg vært en del av, så det vet jeg 

Sjefen for bilær  
og båtær som tutær 
og bråkær*

Samferdselsministeren 
tok imot Anleggs-
maskinen i et stort 
møterom med flott 
utsikt over byggingen 
av det nye regjerings-
kvartalet.

«Heldigvis er det ikke like mye 
intriger i politikken på ordentlig 
som i House of Cards.»

«Jeg hadde faktisk sommer-
jobb i et anleggsfirma i flere år 
i min ungdom.»
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egentlig ikke noe om. Men jeg kan si det på den måten at dette 
åpenbart er en rolle som passer meg godt, sier samferdselsmi-
nisteren, som faktisk har personlig erfaring fra anleggsbransjen.

– Det er litt morsomt, for jeg hadde faktisk sommerjobb i et 
anleggsfirma i flere år i min ungdom. Det var hos maskinentrepre-
nøren Jørgensen og Jørgensen i Fredrikstad. Jeg var mye i grøfta 
og grafsa og raka, men kjørte også dumper. Gravemaskin fikk jeg 
også prøve, sier han fornøyd. 

HAR KJØRT EL-GRAVER
– Hva brenner du mest for i din rolle som samferdselsminister?

– Det er først og fremst å levere på punktene i Hurdalsplattfor-
men. Så er det selvfølgelig det store bildet som er det aller viktigste; 
å gjøre gode samferdselsgrep som binder hele landet sammen. Det 
er jo det vi er her for. Heldigvis er det i stor grad enighet om at vi 
skal bruke store ressurser på det. Og da er Nasjonal transportplan 
helt sentral, sier han. 

– Det er også noen enkeltsaker vi har løfta fram, som er 
viktige for oss. Blant annet å bekjempe sosial dumping i trans-
portsektoren, og være offensive når det gjelder klima, slik at vi 
når de ambisiøse målene som vi har satt oss som nasjon. Da er 
samferdselssektoren viktig. Vi må ta store grep for å redusere 
utslipp både fra transport og byggeplassene – og byggeproses-
sene. Vi har satt av midler til 
såkalte fossilfrie anleggsplas-
ser, hvor storsamfunnet går 
inn og støtter opp for å gjøre 
det mulig. Som lokalpolitiker 
fikk jeg lov å prøve en elektrisk 
anleggsmaskin. Den funka fint, 
den. Vi er selvfølgelig klar over at det er noen utfordringer med 
kostnader og tilgjengelighet av slikt anleggsutstyr foreløpig. Men 
ved hjelp av større etterspørsel, og den stimulanse vi kan bidra 
med, håper vi det etter hvert vil bli mer «mainstream», slik som 
vi har sett med elbilen, sier han.

VIL VÆRE SYNLIG
– Det er 20 år siden Arbeiderpartiet hadde samferdselsminister-
posten sist. Hvordan vil vi komme til å se at en AP-mann igjen 
styrer skuta?

– Vi startet jo med opprydningen i transportsektoren nesten med 
én gang. Det er viktig for denne regjeringen å stanse utnytting av 
arbeidsfolk og sørge for at alle har en lønn å leve av. Ellers jobber 
vi langs flere spor, både med å kutte klimagassutslipp, sikre norske 
arbeidsplasser og skape trafikksikkerhet.

– Ketil Solvik-Olsen var en svært populær samferdselsminister i 
anleggsbransjen. Tar du sikte på å bli like synlig som ham?

– Det er alltid et mål for en statsråd å være synlig, så det er 
selvfølgelig en ambisjon. Men for det første så kommer jeg fra 
lokalpolitikken, og da er det et stykke opp til å bli like kjent som 
når du kommer fra den nasjonalpolitiske arenaen i utgangspunktet. 
I tillegg har jo dagsordenen stort sett handlet om noe helt annet 
en stund, sier Nygård, med hentydning til pandemien. – Dermed 
har det ikke vært så mye rom for å være synlig ennå, men det 
kommer selvfølgelig etter hvert som tidene vil normalisere seg 
igjen. Den siste tiden har jeg vært mer synlig enn i starten, og vi 
har hatt noen saker som har fått en del oppmerksomhet, som for 
eksempel el-sparkesykler, sier han og sikter til innstrammingen 
av reglene for bruken av disse, som nylig ble innført.

I POSE OG SEKK
– Du er vel kjent som en jernbaneforkjemper. Vil du satse mest på 
jernbane- eller veiutbygging som samferdselsminister?

– Jeg synes det blir litt kunstig å sette det opp mot hverandre. 
Det vil være riktig å prioritere jernbane i enkelte deler av landet, 
mens vei vil være svaret i andre deler av landet. Jernbanen går jo 
som kjent ikke over alt. I befolkningstunge områder, som her på 
Østlandet, vil Intercity være en veldig god løsning, som vil gjøre 
at man kan transportere mange mennesker kostnadseffektivt og 
miljømessig på en god måte. Samtidig er det mange steder i Norge 
hvor bilen åpenbart vil være det viktigste fremkomstmiddelet i 
overskuelig fremtid. Så man kan ikke bare satse på det ene eller 
det andre.

INTERCITY OG NORD-NORGEBANEN
– Apropos Intercity: Vil du nå kjempe for å bygge det ut som opprin-
nelig planlagt, blant annet til din hjemby Fredrikstad?

– Både i østfoldbyene, vestfoldbyene og oppover mot Hamar og 
Lillehammer er det åpenbart at Intercity vil kunne bidra til å løse 
en god del av transportbehovet. Som regjeringen sier; vi opprett-
holder ambisjonen om å bygge ut Intercity, men er ærlige på at 
det vil ta tid, og at det må bli gradvis utvikling av tilbudet, med 
effektpakker og krysningsspor og det som må til for å kunne stadig 

øke kapasiteten, slår han fast.
– Hva med Nord-Norge- 

banen?  Vil du gå inn for å bygge 
den?

– Det pågår en konseptvalg- 
utredning om utvikling av trans- 
portløsninger i nord, blant annet 

om jernbane. Etter budsjettforliket i høst ble det klart at regjeringen 
skal sikre en egen fullverdig KVU for Nord-Norgebanen. Dette 
skal bli en del av grunnlaget for Nasjonal transportplan, som etter 
planen legges frem i 2025. Konseptvalgutredningen vil bidra til et 
godt beslutningsgrunnlag for eventuell bygging av banen. Vi jobber 
nå med et mandat for utredningen, og arbeidet har høy prioritet.  

SER POSITIVE SIDER VED NYE VEIER
– Hva tenker du om Nye Veiers plass i norsk veibygging fremover? 

– Vi har sagt at vi skal gå gjennom organiseringen på veisektoren. 
Det vil si at vi skal se på hvordan strukturen fungerer nå, og da er 
Nye Veier en del av det. Det som egentlig er de største endringene 
på veisektoren er imidlertid ikke Nye Veier, men det er at vi har 
hatt en stor reform på den såkalte sams veiadministrasjon. Nå 
vet vi jo ikke ennå om det ender opp med å bli 11 eller 19 eller 
17 eller 15 – eller et annet antall – fylker, og dermed det samme 
antallet veieiere med egen veiadministrasjon. Så vi har sagt at vi 
skal ha en gjennomgang av både det og Nye Veier. Vi har ikke 
noe forutinntatt standpunkt om å sette i gang dette med mål om 
å legge ned Nye Veier. For vi ser jo helt klart at Nye Veier har 
positive sider ved seg.

UTBYGGING AV FLYPLASSER 
– Er det noe spesielt du ønsker å gjennomføre som samferdselsmi-
nister? Hva vil du bli husket for? 

– Hvis man blir huska for at man fikk gjennomført noen av de 
store prosjektene, så ville det vært hyggelig, sier han. 

– Er det noen spesielle prosjekter du tenker på?
– Nei, det er jo mange store prosjekter. Det behøver nødvendigvis 

ikke være så store prosjekter heller. Et annet spennende felt som 
det kanskje er mulig å få til mye på, er elektrifisering av luftfarten. 
Hvis jeg hadde blitt huska for å ha vært med på å gjennomføre 
det, så ville det vært artig. 

– Når du er inne på luftfart; hva med Rygge lufthavn? Hva vil 
skje med den?

– Rygge har jo i prinsippet langt på vei det som skal til for å 
kunne fungere, men akkurat slik luftfarten ser ut i dag er jo mer et 
spørsmål om mange nok ønsker å fly i det hele tatt. Hva framtiden 
vil bringe er litt usikkert, men vi har sagt at vi skal i gang med 
en utredning om det framtidige behovet for en tredje rullebane 
på Gardermoen. I den forbin-
delse vil vi vurdere om vi skal 
ta inn Rygge som et grunnlag 
for utredningen, men det har 
vi ikke konkludert med ennå.

– Hva med planlagt flyplass i 
Mo i Rana og ny flyplass i Bodø?

– Her følger vi opp Stortingets vedtak. Avinor arbeider med 
planleggingen av begge disse lufthavnene. Pandemien har vært 
utfordrende, også for Avinor. Lavere inntekter har ført til at selska-
pet må utsette enkelte prosjekter, blant annet ny flyplass i Bodø. 
Flyplassen i Mo i Rana skal etter planen stå ferdig i 2025.  

KONTRAKTSTØRRELSER OG LOKALE ARBEIDSPLASSER
– Et tema som opptar mange i bransjen, er størrelsen på veikon-
trakter. De senere årene har man sett stadig større kontrakter, ikke 
bare hos Nye Veier, men også Statens vegvesen. Det medfører at 
færre selskaper har mulighet til å ta på seg disse jobbene, og i mange 
tilfeller går kontraktene til store utenlandske aktører. Hvordan 
stiller du deg til dette?

– Vi ønsker at både små og mellomstore bedrifter skal ha nok 
jobb i Norge. Derfor er det viktig at Nye Veier og Statens vegvesen 
er bevisst størrelsene på kontraktene de lyser ut, sier Nygård.

– Jeg vil jobbe for at utbygging av infrastruktur skal bidra til 
arbeidsplasser lokalt, og det er viktig at norske entreprenører 
kan konkurrere på like vilkår om oppdragene. Hvordan dette skal 
gjennomføres i praksis, må vi komme tilbake til.

VEDLIKEHOLD SOM HONNØRORD
– Ketil Solvik-Olsen uttalte da han var samferdselsminister at 
hans langsiktige plan var motorvei mellom Oslo og Trondheim, 
med fartsgrense 110 km/t. Tilsvarende har Nye Veier uttalt at ved 
å bygge motorvei mellom Oslo og Bergen kan reisetiden kuttes fra 
åtte til fire timer. Hva mener du om slike ambisiøse tanker?

– Jeg er ikke så opptatt av eksakte tall for hastighet og reisetid 
på strekningene Oslo–Trondheim og Oslo–Bergen. Derimot er 
jeg opptatt av at fremkommeligheten og trafikksikkerheten på 
veiene skal være god. For norske eksportbedrifter er det lang vei 
til markedene i Europa. Gode veier bidrar til å redusere transport-
kostnadene for bedriftene, slik at deres konkurranseevne styrkes, 
slår Nygård fast.

– Noen steder er det helt klart nødvendig med ny infrastruktur, 
andre steder er det tilstrekkelig å bygge ut eksisterende europa- 
eller riksveier. Ellers ønsker vi å gjøre vedlikehold til et honnørord. 

Etterslepet er stort på både riks- og fylkesveier. Både fremkom-
melighet og trafikksikkerhet vil bli bedre dersom vi sørger for 
at veiene kan holde den standarden de hadde ved ferdigstilling. 

BINDER SEG IKKE TIL FULL UTBYGGING AV FERGEFRI E39
– Hva med fergefri E39 Kristiansand–Trondheim? Vil du jobbe for 
at det bli gjennomført etter planen?

– Folk og næringsliv på Vestlandet fortjener mange steder bedre 
veier på grunn av at både kapasitet og trafikksikkerhet ikke er god 
nok. Når det gjelder E39, må vi ikke glemme at det er minst like 
viktig å modernisere veistrekninger på land som det er å kvitte 

seg med fergesamband, sier 
ministeren.

– Selv om de fleste fjordkrys-
singsprosjektene er samfunns-
økonomisk lønnsomme, koster 
det veldig mye penger å bygge 
dem. Uansett blir det spennende 

å følge teknologiutviklingen. Det kan komme løsninger som gjør 
det rimeligere å bygge tunneler eller bruer, men det kan også 
komme nye og effektive løsninger for klimavennlig båttransport. 

ØSTFOLD-L
– En siste ting, som overhodet ikke har noe med samferdsel å gjøre: 
Den typiske Østfold-L-en erobrer stadig større terreng på Østlandet 
for tiden. Hva tenker du om dette spesielle fenomenet? Du har vel 
egentlig den L-en selv?

– Ja, den L-en har jeg forholdt meg til hele livet. Jeg har den jo 
selv, men ikke så markant, kanskje. Den har jo spredd seg som ild 
i tørt gress, sier han og ler høyt.

– Jeg synes det er litt morsomt når folk på vestkanten kommer 
med den L-en! Men du må huske på at det er ulike varianter av 
Fredrikstad-dialekten også. Den er dessuten preget av sosiolekt. 
Noen snakker omtrent slik som revyfigurene fremstiller det, mens 
andre snakker rent bokmål. Selv har jeg nok blitt litt avslepen med 
årene, selv om jeg ikke har hatt fokus på det. Min dialekt ligner 
nok litt på Oslo øst-dialekt, med litt a-endelser og sånn.

GLEDER SEG TIL Å MØTE BRANSJEN PÅ ARCTIC ENTREPRENEUR
– Og helt til slutt. Du har meldt din ankomst til det store bran-
sjetreffet Arctic Entrepreneur, som Maskinentreprenørenes Forbund 
(MEF) arrangerer i begynnelsen av april. Er det noe du ser fram til?

– Entreprenørbransjen er en avgjørende bransje, dersom vi skal 
klare å skape morgendagens Norge. 
De sørger for at vi får bygd veier, 
jernbane og flyplasser. Jeg gleder 
meg til å møte de som bygger 
Norge, slår han fast. 

Det er 20 år siden Arbeiderpartiet 
hadde samferdselsministerposten sist. 
Jon-Ivar Nygård er dessuten den første 
ministeren fra Østfold på nesten 20 år.

«Vi opprettholder ambisjonen 
om å bygge ut Intercity, men er 
ærlige på at det vil ta tid.»

«Jeg vil jobbe for at utbygging 
av infrastruktur skal bidra til 
arbeidsplasser lokalt.»

*Ansvaret for kystforvaltning, inkludert sjøtransport, ble nylig overført fra samferdselsministeren til fiskeri- og havministeren. 
Samferdselsministeren har imidlertid fremdeles ansvaret for fergene på riksveinettet (og selvfølgelig også for luftfarts- vei- og 
jernbanesektoren).
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Det har vært mye fram og tilbake en stund 
nå. Arctic Entrepreneur 2021 ble avlyst, 
mens Arctic Entrepreneur 2022, som skulle 
vært arrangert i januar i år, måtte utsettes. 
Nå ser det endelig ut til at det store, viktige 

bransjetreffet kan arrangeres i april. I The 
Qube, vegg i vegg med Clarion Hotel & 
Congress Oslo Airport, møtes entrepre-
nører, utstillere, myndigheter og fagfolk 
til tre sosiale og faglige dager. 

– Mange dyktige mennesker har jobbet 
mye med Arctic Entrepreneur 2022. Vi har 
et bredt og solid faglig program og et under-
holdningsprogram jeg tror de besøkende 
vil like. Dette er vi virkelig stolte over. Vi 
gleder oss veldig til å ta imot alle gjestene 
igjen, sier Kari Druglimo-Nygaard, MEFs 
prosjektleder for arrangementet.

FAGLIG PROGRAM
Et spennende, solid og aktuelt faglig 
program har alltid vært et kjennetegn ved 
Arctic Entrepreneur. Så også i 2022. Et av 
de heteste temaene for tiden er hva som 
skjer med klimakrav og utslippskutt i bran-
sjen. På tirsdag blir det sekvens med både 
leverandører og entreprenører på scenen. 

 – Jeg gleder meg til å vise frem de gode 
historiene fra bransjen om entreprenører 
som snur seg rundt og ser løsninger der 
andre ser problemer, sier kommunikasjons-
sjef i MEF, Fredrik Tronhuus.

HVORDAN UNNGÅ KONFLIKTER 
Konflikter og tvister i bransjen er alltid et 
hett tema. Og kanskje viktigst – hvordan 

Den 5. april åpner endelig dørene til Arctic Entre-
preneur 2022. Bransjefolk fra hele landet møtes til 
fagprat, messe og fest i The Qube på Gardermoen. Her 
er noe av det som venter.
Tekst: Redaksjonen - anleggsmaskinen@mef.no

Arctic Entrepreneur – e ndelig!
man kan unngå dem. Morten Tveten fra 
Mekling.no og advokat Arne Engesæth i 
DLA Piper, gir råd til entreprenører om 
hvordan forebygge og løse tvister. 

I tillegg får vi råd fra økonom John Peter 
Alstad i Svea Finans, som gir tre tips for 
bedre lønnsomhet for entreprenører. 

VA OG SPRENGNING PÅ PROGRAMMET
Onsdag blir det parallelle sesjoner med vann 
og avløp, sprengning, sikkerhet og bered-
skap, og et nytt seminar om gjenvinning. 

Direktør Thomas Breen i Norsk Vann 
åpner seminaret om VA, før det blir innlegg 
om massehåndtering, anleggsrørleggerfaget 
og erfaringer fra skredet på Gjerdrum, ved 
Toril Hofshagen i NVE.  

– Det betyr mye at Toril Hofshagen tar 
seg tid til å komme på Arctic Entrepreneur, 
sier leder for næringspolitikk og kompe-
tanse i MEF, Finn N. Bangsund. 

SIKKERHET OG ULYKKER
– Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap forteller om nye utfordringer 
knyttet til elektrifisering, brann og spreng-

stoff, og de har tradisjonen tro en gjennom-
gang av siste nytt og hendelser siste året, 
sier Frode M. Andersen, leder for HMS/
KS og fagansvarlig for sprengning i MEF.

Det blir også et eget seminar innenfor 
tema Gjenvinning. Her vil blant annet 
advokat og leder for juridisk avdeling i MEF,  
Thomas Kollerød, fortelle om næringsavfall. 
Hvem har ansvar for næringsavfallet og hva 
koster det å gjøre feil?

Onsdag ettermiddag vil kunnskapsminis-
ter Tonje Brenna utrope vinneren av Årets 
lærebedrift. Det vil foregå i utstillingshallen. 

INNFØRING I NYE FORSKRIFTER OG KURS
Det har vært mange spørsmål knyttet til ny 
ledningsregistreringsforskrift det siste året. 
På torsdag kan du få en gjennomgang av 
bakgrunnen for, og innholdet i, forskriften. 

Samme dag kan du også få en kort innfø-
ring i begreper og faser i et BIM-prosjekt  
(BIM: Bygningsinformasjon). Hva inne-
bærer det å jobbe i et modellbasert pro- 
sjekt? Arild Løtveit vil introdusere et helt 
nytt kurs innen dette temaet.

I tillegg vil det være egne seminarer for 
sprengning, sikkerhet og beredskap og 
gjenvinning på arrangementets siste dag. 

STOR OG SPENNENDE UTSTILLING
Utstillingen på Arctic Entrepreneur er også 
i 2022 fyldig og variert. Arrangøren har 
videreført og videreutviklet konseptet der 
matservering og mye av "det sosiale livet" 
foregår i den store utstillingshallen. Her 
kan man med andre ord få seg en matbit, 
slå av en prat med bekjente og få med seg 

nyheter på utstyrsfronten fra leverandø-
rene. Alt i samme rom. Med nesten 100 
utstillere samlet, vil det være mulig å finne 
noe interessant. 

Som gjest kan du besøke utstillingen helt 
gratis, men du må betale for lunsj, semina-
rer og middager.

VARIERT UNDERHOLDNING
Faglig program og utstilling er vel og bra, 
men det er på kveldstid moroa virkelig starter. 
Som vanlig har arrangøren lagt opp til et solid 
kvelds- og underholdningsprogram: 

 ■ Tirsdag kveld – Vinterfesten. Komiker 
Halvor Johansson og coverbandet Love-
shack på scenen. 

 ■ Onsdag kveld – Brakkemiddag. Komiker 
Nils Ingar Aadne og det trønderske 
bandet Sie Gubba på scenen. Og ja, det 
serveres flesk og duppe!

 ■ Pianist Kjetil Sunde holder det gående 
i pianobaren alle kveldene. Her kan du 
også ta et slag shuffleboard. 
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Maskinentreprenøren på Tau i Strand kommune i Rogaland gir nemlig mer enn gjerne sjansen til de som ikke er så skoleflinke.– Det er en tendens, både generelt i samfunnet og også i vår bransje, at man spenner bein på dem som ikke har «riktig» skole-gang. Vi i Fiskå Maskin er opptatt av å ta inn de som ikke er så skoleflinke. Mange av dem som har opplevd å ikke være flinke på skolen, føler endelig at de mestrer noe når de kommer ut i vår bransje, sier daglig leder og medeier Jan Gaute Krogevoll.– Jeg likte meg ikke noe særlig på skolen selv, og vi er ganske mange i denne bransjen som «satt på bakerste rad», men som har klart oss bra likevel. Jeg mener selvfølgelig ikke at vi skal spenne bein på de skoleflinke heller, bare for å hevne oss på skoleverket, men man får gjerne litt ekstra følelser for de som ikke er så gode på skolen. Da jeg så at noen hadde skrevet «jævla kuk» mens jeg holdt en bedriftspresentasjon på en fagdag på Øksnevad videre-gående skole, så tenkte jeg at «han må det være litt tak i», sier han.

HOBBYPROSJEKT BLE TIL KONSERNDet var Jan Gaute Krogevoll som, sammen med Atle Karlson, grunnla Fiskå Maskin i 2007. Det som begynte som et hobbypro-sjekt har blitt til et relativt stort firma, og en del av et helt konsern.– Året før vi starta firmaet var jeg mekaniker, mens Atle, som i dag er driftsleder og medeier, var skytebas. Vi kjøpte en grave-maskin for å ha det litt som en hobby, men så «balla» det fort på seg. Vi fikk en jobb for kommunen og dermed slutta vi tvert med de jobbene vi hadde, og satsa fullt på dette, forteller Krogevoll.– Vi fortsatte med mange jobber for det offentlige, og vi økte med én ansatt i året fremt til rundt 2015, da vi også begynte å bygge opp litt administrasjon. Så, i 2017, gikk vi fra 12 til 25 ansatte, da vi fikk nesten alle jobbene vi hadde regna på. Deretter har vi vokst jevnt fram til i dag.

STILLSTAND ER TILBAKEGANGFor to år siden kom eksterne eiere inn i selskapet, noe som mulig-gjør videre satsing og vekst.– Vi fikk inn BR Industrier og Brødrene Nordbø på eiersiden i 2019. Dette er lokale, store aktører, som omsetter for til sammen seks milliarder kroner. Med en så stor organisasjon i ryggen, har vi mulighet til å utvikle oss videre, og det gir oss tyngde til å konkur-rere mot andre større aktører, sier Krogevoll.– Vi driver også selskapene Ryfylke Stein, Kai & Anlegg og Rycon (hvor vi eier 70 prosent) under samme paraply, og vi har lært av de store eierne å dra nytte av synergiene ved å være et konsern.– I inneværende år har Fiskå Maskin budsjettert med en omset-ning på 72 millioner kroner, opp fra 55 millioner i fjor, og vi sikter oss inn på ytterligere vekst i årene som kommer. Stillstand er tilbakegang, slår han ambisiøst fast. 
SAMFUNNSANSVAR
– Hvorfor tar dere inn lærlinger?– Det er jo for å knytte til oss arbeidskraft. Og så er det et samfunnsansvar. Bransjen trenger folk, og folk trenger jobb. Og noen må ta det ansvaret. Det er også et lokalansvar, slik at ungdom skal kunne bo og jobbe der de kommer fra. Vi bestemte oss tidlig for å ta inn lærlinger. Det er bare helt naturlig å gjøre, sier Krogevoll. – Det er også en fordel å kunne forme dem selv ved å ta dem 

Med hjerte for de skolesvake

ÅRETS LÆREBEDRIFT 2021 – REGION SØRVEST:  FISKÅ MASKIN AS 

Da daglig leder i Fiskå Maskin var på et skolebesøk og oppdaget at en elev hadde 
skrevet «jævla kuk» på pulten sin, var han ikke i tvil. – Han vil jeg ha i bedriften 
vår! utbrøt han.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

MUNTER GJENG: Fra venstre:  Jan Gaute Krogevoll (daglig leder),  Marie Oftedal (regionsjef MEF), Gunnar Erevik (lærlingeansvarlig), Truls Helgøy (lærling) og Jan  Kristian Løland (opplærings- konsulent OKAB).

FISKÅ MASKIN AS
Nominert av: MEF region SørøstHjemsted: Tau, Strand kommune, RogalandOmsetning: NOK mill.  55Antall ansatte: 40

Antall lærlinger: 3 (7,5 % av arbeidsstokken)Lærlinger i hvilke fag: 3 i anleggsmaskinførerfagetAntall som har tatt fagbrev siste tre år: 7 

Sted: Tau
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Det sier en meget engasjert faglig leder i Grunnarbeid Entreprenør, 

Pål Rustad, til Anleggsmaskinen. Det han forteller om, hendte for 

hele 25 år siden, men det gjorde dypt inntrykk på en ung, usikker 

lærling. Kanskje var det nettopp den erfaringen som gjorde at han 

selv ble så engasjert i lærlingearbeid.

KJEFTING VIRKER MOT SIN HENSIKT

– Det første halvåret mitt var jeg på knusing og kjørte hjullaster. 

Han jeg ble satt til å jobbe sammen med var ikke akkurat peda-

gogisk. Jeg fikk kjeft for at jeg gjorde ting feil, at det ikke gikk fort 

nok, at jeg bremsa produksjonen. Det var ingen oppfølging, ingen 

å prate med, ingen å støtte seg på. Jeg ble egentlig bare kasta rett 

til ulvene. Jeg vurderte mange ganger å slutte, men bestemte meg 

for at jeg skulle holde ut; han skulle ikke få knekke meg. Og det 

er jeg jo glad for i dag, forteller han.

– Jeg er opptatt av at lærlingene må få spørre og grave, og de 

fortjener ordentlige svar. De skal ikke bli møtt med fliring og 

utdriting; det er ikke alle som tåler det. Man må selvfølgelig si 

ifra hvis ting er galt, men kjefting funker ikke; det virker mot sin 

hensikt. Man må forklare ting på en ordentlig måte. Det er også 

viktig å gi dem litt skryt når ting blir gjort riktig. Man hører som 

regel ingenting hvis alt er i orden, mens man lett får høre det noe 

er galt. Litt skryt er bra for motivasjonen. Det vokser man på.  

INKLUDERT OG RESPEKTERT

Anleggsmaskinen møter den faglige lederen sammen med daglig 

leder Karstein Singstad, fire av bedriftens fem lærlinger, samt 

opplæringskonsulent Rune Sørli i Opplæringskontoret for anleggs- 

og bergfagene (OKAB), på et prosjekt i Granåsen for Trondheim 

kommune. Flere av lærlingene er involvert i prosjektet, som er et 

forprosjekt til det nye VM-anlegget, og involverer både vann og 

avløp, bilvei, gang- og sykkelveier, støttemurer og nytt parkanlegg.

– Vi har mye variert arbeid, og lærlingene kommer borti det 

meste. Her blir de ikke satt i en grøft et halvår; her blir de med 

i et arbeidslag på prosjekt med én gang, og de blir inkludert og 

respektert fra første stund. Det er vår filosofi. Her ser vi på lærlinger 

som en viktig ressurs, sier Rustad.

– Lærlingene er alltid inkludert i dette firmaet, også ved eventu-

elle sosiale tilstelninger. Vi har ikke egne samlinger for dem, men 

de er selvfølgelig med på middager når et anlegg er avslutta for 

eksempel. Vi behandler lærlingene som arbeidsfolk, akkurat som 

UTDANNING

GRUNNARBEID ENTREPRENØR AS

Nominert av: MEF region Midt

Hjemsted: Ranheim, Trondheim, Trøndelag

Omsetning: 103 millioner kroner

Antall ansatte: 40 

Antall lærlinger: 5 (12,5 % av arbeidsstokken)

Lærlinger i hvilke fag: 2 i vei- og anleggsfaget,  

1 anleggsgartnerfaget, 2 i anleggsmaskinførerfaget

Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 6

Lærlingene møtes med 

respekt og humør

ÅRETS LÆREBEDRIFT 2021 – REGION MIDT:   

GRUNNARBEID ENTREPRENØR AS

– Da jeg selv var førsteårs anleggsmaskinførerlærling, opplevde jeg kjeft og 

hakking fra morra til kveld. Det drepte nesten lysten til å bli maskinfører. Nå 

bruker jeg den erfaringen til å gjøre ting helt annerledes her. Lærlingene skal 

behandles med respekt, og ingen spørsmål er for dumme.

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

FORNØYD GJENG: Fra venstre: Rune 

Sørli (OKAB), Pål Rustad (faglig leder), 

Emil Eggen (lærling), Karstein Singstad 

(daglig leder), Jonas Frengen (lærling), 

Aleksander Henriksen (lærling) og 

Adrian Stenseng (lærling).

Sted: Ranheim
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Hvem var fjorårets 
beste lærebedrift?
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) skal igjen kåre Norges beste lærebedrift. Mens 
fjorårets kåring måtte gjøres digitalt, vil årets vinner kåres på «vanlig måte», på Arctic 
Entrepreneur i april. Kunnskapsminister Tonje Brenna kommer for å dele ut prisen.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Vanligvis har det vært seks kandidater til den høythengende prisen; 
én fra hver geografiske region i MEF. I 2021 ble imidlertid konkur-
ransen utvidet til også å inkludere de tre selvstendige fagfeltene i 
MEF; avfall/gjenvinning, brønnboring og skog. Nåløyet har altså 
blitt enda trangere, med hele ni kandidater. 

JURYEN
Juryen som skal ta den svært vanskelige avgjørelsen, består av 
representanter fra Norsk Arbeidsmandsforbund, MEF og OKAB. 
Juryformann er Stein Gunnes, som også er leder for avdelingen 
strategi og kompetanse i MEF.

– Det er en fornøyelse å få så gode kandidater til kåringen av 
Årets lærebedrift. For første gang har vi også nominerte fra de 
tre fagavdelingene, og alle er svært gode kandidater. Dette viser 
mangfoldet i våre bransjer, og ikke minst viktigheten av rekrut-
tering av unge, dyktige folk som vil bli fagarbeidere, sier Gunnes.

De ni nominerte bedriftene har alle blitt presentert her i Anleggs-
maskinen tidligere: Her er en kjapp oppsummering: 

FULL JUBEL: Stemningen sto 
i taket da Geilo Tomteservice 
vant fjorårets kåring, selv 
om de måtte ta til takke med 
en digital annonsering på 
grunn av pandemien. Årets 
vinnerbedrift vil få gleden 
av å få motta prisen når hele 
bransjen igjen samles på 
Arctic Entrepreneur.

KANDIDAT 1

Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS: 

Nominert av: MEF region Sørøst

Hjemsted: Tønsberg, Vestfold og Telemark

Omsetning (2020) 173 millioner kroner

Antall ansatte: 86

Antall lærlinger: 17 (19,8 % av arbeidsstokken)

Lærlinger i hvilke fag: 17 i anleggsgartnerfaget

Antall fagbrev siste tre år: 7

KANDIDAT 2

Grunnarbeid Entreprenør AS: 

Nominert av: MEF region Midt

Hjemsted: Ranheim, Trondheim, Trøndelag

Omsetning (2020) 103 millioner kroner

Antall ansatte: 40 

Antall lærlinger: 5 (12,5 % av arbeidsstokken)

Lærlinger i hvilke fag: 2 i vei- og anleggsfaget,  
1 i anleggsgartnerfaget,  
2 i anleggsmaskinførerfaget

Antall fagbrev siste tre år: 6

KANDIDAT 3

Ramlos AS:

Nominert av: MEF region Øst

Hjemsted: Os i Østerdalen, Innlandet

Omsetning (2020) 47 millioner kroner

Antall ansatte: 37

Antall lærlinger: 6 (16,2 % av arbeidsstokken)

Lærlinger i hvilke fag: 4 i anleggsmaskinførerfaget,  
2 i yrkessjåførfaget

Antall fagbrev siste tre år: 4

KANDIDAT 4

TP Maskin AS: 

Nominert av: MEF region Nord

Hjemsted: Finnsnes, Senja kommune, Troms og 
Finnmark

Omsetning (2020) 65 millioner kroner

Antall ansatte: 35

Antall lærlinger: 2 (5,7 % av arbeidsstokken)

Lærlinger i hvilke fag: 2 i anleggsmaskinførerfaget

Antall fagbrev siste tre år: 4

KANDIDAT 5

Fiskå Maskin AS: 

Nominert av: MEF region Sørvest

Hjemsted: Tau, Strand kommune, Rogaland

Omsetning (2020) 55 millioner kroner

Antall ansatte: 40

Antall lærlinger: 3 (7,5 % av arbeidsstokken)

Lærlinger i hvilke fag: 3 i anleggsmaskinførerfaget

Antall fagbrev siste tre år: 7

KANDIDAT 6

Ramsdal Maskin AS: 

Nominert av: MEF region Vest

Hjemsted: Florø, Kinn kommune, Vestland

Omsetning (2020) 54 millioner kroner

Antall ansatte: 24

Antall lærlinger: 9 (37,5 % av arbeidsstokken) 

Lærlinger i hvilke fag: 5 i vei- og anleggsfaget,  
3 i anleggsmaskinførerfaget,  
1 i anleggsgartnerfaget

Antall fagbrev siste tre år: 5

KANDIDAT 7

Johansen Skogsdrift AS:

Nominert av: MEF avdeling Skog 

Hjemsted: Elverum, Innlandet

Omsetning (2020) 53 millioner kroner

Antall ansatte: 30

Antall lærlinger: 2 (6,7 % av arbeidsstokken)

Lærlinger i hvilke fag: 2 i skogfaget

Antall fagbrev siste tre år: 4

KANDIDAT 8

Møre Miljøsanering AS: 

Nominert av: MEF avdeling Gjenvinning

Hjemsted: Stranda, Møre og Romsdal

Omsetning (2020) 17 millioner kroner

Antall ansatte: 10

Antall lærlinger: 1 (10 % av arbeidsstokken)

Lærlinger i hvilke fag: 1 i gjenvinningsfaget

Antall fagbrev siste tre år: 0 (men 4 har fagbrev, inkl. daglig leder 
Espen Høidal)

KANDIDAT 9

Vestnorsk Brunnboring AS: 

Nominert av: MEF avdeling Brønnboring

Hjemsted: Høyland, Alver kommune, Vestland

Omsetning (2020) 173 millioner kroner

Antall ansatte: 50

Antall lærlinger: 1 (4 % av arbeidsstokken)

Lærlinger i hvilke fag: 1 i brønn- og borefaget

Antall fagbrev siste tre år: 1 (6 stk. skal ta fagprøven før jul)
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Det sier Benny Engelstad, opplæringskonsulent i Opplæringskon-toret for anleggs- og bergfagene (OKAB). 
– I tillegg er de svært dyktige til å se hele mennesket i denne bedriften, og de tar inn lærlinger og lærekandidater med mange slags bakgrunner. Ledelsen  har stort fokus på fagopplæring, noe som fører til at også mange av dem som har vært i bedriften en stund, velger å ta fagbrev, sier han. 

HØSTER SOM MAN SÅR
Med hele 17 lærlinger på plass i skrivende stund – hvorav ni er helt ferske – har anleggsgartnerbedriften en rekordstor lærlingeandel 

på nesten 20 prosent. Hvorfor tar bedriften inn så mange lærlinger?– Det er for å sikre rekrutteringen til bransjen, og fremtiden til bedriften. Og så er det jo veldig gøy å se de unge utvikle seg – se dem vokse inn i og bli en del av bedriften. I tillegg gjør det noe med de ansatte som er her fra før. De lar seg også inspirere og motivere av det. Hele syv av våre mer erfarne ansatte er faktisk i ferd med å ta fagbrevet nå, sier Tommy Lier, lærlingeansvarlig, prosjektleder og medeier i Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS.  – Lærlinger er en kjempeinvestering for framtida. Ved å ta dem inn som lærlinger, får vi formet dem selv, supplerer daglig leder og medeier Roar Håkonsen. 

– På den måten får vi lojale medarbeidere som kjenner rutinene, arbeidsmoralen og miljøet, og vet hvordan ting skal gjøres. Det er mye lettere å bygge fagkompetanse og bedriftskultur hos ansatte når de er med fra starten av. Man høster som man sår, sier han.

SER LYST PÅ FRAMTIDA
– Det kommer stadig flere krav om å ha en viss prosentandel lærlinger for å kunne være med å konkurrere om jobber, men det har overhodet ikke vært utslagsgivende for vår satsing på lærlinger. Det viktigste er uansett å sikre god opplæring, ikke hvor mange lærlinger man har. Vi ønsker å ta inn så mange som vi klarer å absorbere. Det er fristende å si ja til alle, men vi må jo ha et tilbud til dem også, sier Brede Sukke, prosjektleder og medeier i bedriften. Han kan fortelle at pandemien ikke har bremset den sterke veksten firmaet er inne i. 

– Det var en liten usikkerhet de første ukene, og det var stopp på ett prosjekt en liten stund, men i løpet av mai i fjor var alt i orden igjen. Vi har verken hatt permitteringer eller smittetilfeller. Så har vi også hatt et tøft testregime, og vi var tidlig ute med å etablere strenge smittevernrutiner. Vi har voldsomt mye å gjøre, er stadig i vekst og vi ser lyst på framtida, sier han fornøyd.

INTERESSE FREMFOR KARAKTERER
– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn lærlinger?

– Først og fremst at de er interessert i faget. Og at de har en indre motivasjon til å ta initiativ og faktisk ville gjøre noe; ikke bare sitte og vente på at noen skal fortelle dem hva de skal gjøre. Utover det er vi bare ute etter vanlige, gode mennesker, sier Brede Sukke. – Karakterer ser vi ikke noe særlig på. Da er vi mer opptatt av orden og ryddighet. Uansett kjenner vi jo de fleste her ganske godt fra før, fordi de har vært her på utplassering – de fleste fra Gjennestad videregående skole. Også utplasseringselever blir det stadig flere av. På våren har vi i perioder 10-12 nye på utplassering hver uke, forteller han.

GJELDER Å SE HELE MENNESKET
– Bedriften har også vært flink til å ta inn folk som ikke har den tradisjonelle bakgrunnen, skyter OKABs Benny Engelstad inn.– Ja, vi rekrutterer fra forskjellige miljøer. Her har det blant annet kommet inn en tidligere bilmekaniker, en tidligere snekker og en tidligere blikkenslager, fortsetter Sukke. 

– I tillegg har vi tatt inn enkelte med litt mer broket bakgrunn. Det innebærer litt ekstra jobb, men de viser seg som oftest å være veldig motiverte. Det er viktig å gi folk muligheten. Alle kan jo noe, og om de ikke kan bidra rent faglig til å begynne med, så kan de som oftest tilføre noe menneskelig og sosialt, sier han.  
– Vi har noen verdier her i bedriften, som blant annet går på at det gjelder å se hele mennesket. Det er mye som påvirker et menneske utenom arbeidstiden mellom åtte og fire, og det må man også ta hensyn til, slår Roar Håkonsen fast.

 
JOBBUTE.NO

– Vi må også fremheve nivået på de som kommer hit. Det er moti-verte, gode mennesker, som kan ta i et tak og bidra til verdiskapning 

HÅKONSEN & SUKKE 
LANDSKAPSENTREPRENØR AS 
Nominert av: MEF region Sørøst
Hjemsted: Tønsberg, Vestfold og Telemark
Omsetning: 173 millioner kroner
Antall ansatte: 86
Antall læringer: 17 (19,8 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag: 17 i anleggsgartnerfaget
Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 7 

Sted: Tøsnberg

Rekordmange lærlinger – og faddere

ÅRETS LÆREBEDRIFT 2021 – REGION SØRØST:  HÅKONSEN & SUKKE LANDSKAPSENTREPRENØR AS

– Lærlingene blir inkludert fra dag én hos Håkonsen & Sukke Landskapsentre-prenør AS. Bedriftens fadderordning sørger også for at de blir fulgt usedvanlig godt opp; det er jo nesten like mange faddere som lærlinger her.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

GOD REKRUTTERING: Lærlingeansvarlig hos Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS, Tommy Lier (t.v.), står her sammen med fire av ni helt ferske lærlinger (av totalt 17) i bedriften; Norah Norum Sørby, Jakob Stein-Elgesem, Martin Bergan og Sigbjørn Gulliksen. Opplæringskonsu-lent i OKAB, Benny Engelstad står helt til høyre.
 

SER HELE MENNESKET: Prosjektleder Brede Sukke (t.v.), lærlingeansvarlig Tommy Lier og daglig leder Roar Håkonsen – som alle er medeiere i  bedriften – mener det er viktig å gi folk muligheten til å jobbe. Om de ikke kan bidra rent faglig til å begynne med, så kan de som oftest tilføre noe menneskelig og sosialt.  
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RAMLOS AS
Nominert av: MEF region ØstHjemsted: Os i Østerdalen, InnlandetOmsetning: 47 millioner kroner  Antall ansatte: 37

Antall lærlinger: 6 (16,2 % av arbeidsstokken)Lærlinger i hvilke fag: 4 i anleggsmaskinførerfaget, 2 i yrkessjåførfaget
Antall som har tatt fagbrev siste tre år:  4 

Sier aldri nei  til lokale lærlinger

ÅRETS LÆREBEDRIFT 2021 – REGION ØST: RAMLOS AS

Daglig leder i Ramlos AS fra Os i Østerdalen, Per Martin Rønningen, begynte selv 
som lærling i bedriften på 80-tallet. Nå satser han videre på lærlinger. – Vi ønsker 
å ansette lokalt, og har aldri sagt nei til en lokal lærling, slår han fast.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

I 1947 sto anleggsarbeideren Leif Ramlo med hakke og spade og bygde vei i Os i Østerdalen. Han syntes det gikk smått framover, og begynte å gruble på om det ikke kunne være mulig å kjøpe en av disse moderne bulldoserne han hadde lest om. To år senere ble drømmen virkelighet, da han sammen sin svoger troppet opp hos Hesselberg i Oslo og kjøpte en Allis Chalmers modell HD10, som med alt utstyr på plass veide 14 tonn og kostet 85.000 kroner. Det var mye penger den gangen, men arbeidet med den nye maskinen gikk over all forventning. Allerede noen måneder senere hadde 

han kjørt inn nesten like mye som bulldoseren kostet, og i løpet av to år hadde den dristige anleggsarbeideren blitt kommunens største skatteyter. 

SAMFUNNSAKTØR
Det var starten på Ramlos Bulldozerdrift, som alltid har vært en betydelig samfunnsaktør i hjemkommunen. I 1978 ble bedriften omgjort til aksjeselskap, og i 2013 endret den navn til Ramlos AS, samtidig som Per Martin Rønningen overtok som eier og daglig leder.

– Vi er veldig aktive her i lokalmiljøet. Foruten tradisjonelle jobber innen veibygging, tomtegraving og vann og avløp, har vi blant annet bygd ut idrettsanlegg, fotballbaner, skiskytteranlegg, flerbrukshall og kraftverk her i området, forteller Rønningen.– Vi går ofte tidlig inn i prosjekter, som hyttefelt, boligfelt og alpinsenter, for det engasjerer oss å skape og utvikle ting lokalt, som i tillegg kan gi mer arbeid over tid, sier han. Ytterligere lokal støtte sørger bedriften for å gi ved å sponse en rekke lokale idrettshelter, hvor Therese Johaug er den mest kjente. Og ved å ta inn lokale lærlinger, selvfølgelig. Ramlos har for tiden seks lærlinger; fire i anleggsmaskinførerfaget og to i yrkessjåførfaget.

ENGASJERTE LÆRLINGER– Hvorfor tar dere inn lærlinger?– Det er selvfølgelig viktig for rekruttering, både til selskapet og til bransjen. Og når man får dem inn tidlig, kan man være med og forme dem i langt større grad enn ellers, slik at de blir best mulig fagarbeidere, sier Rønningen.– I tillegg er det utrolig moro å ta inn unge folk og se at de utvikler seg. Det er gøy å se at de tar ansvar, er engasjerte og tar i et tak. Hvis jeg ringer lærlingene i helga og ber dem komme og brøyte, er det aldri nei hos dem. Vi har stadig flere funk-sjonskontrakter, og lærlingene er også med på kantklipp og sommervedlikehold langs fylkesveier på sommeren, og brøy-ting av fjellovergang på vinteren. Dette er kontrakter hvor det 

er krav om en viss prosentandel lærlinger. Det har uansett aldri vært noe problem for oss, da vi alltid har hatt en forholdsvis høy andel lærlinger, sier han.

VIL HA INN JENTER
– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn lærlinger?

– De fleste kjenner jo hverandre her i området, og de vi tar inn kjenner vi som oftest fra før. Uansett har vi aldri sett på karakterer, sier Rønningen. 
– Stort sett alle kommer fra gård og er vant til å jobbe, og der er det ikke noe som heter fravær. Dessuten veit vi hvor de bor, og vi 

Sted: Os i Østerdalen

FORTID OG FREMTID: De fire anleggsmaskinførerlærlingene står oppå den aller første bulldoseren grunnlegger Leif Ramlo kjøpte i 1949, en Allis Chalmers modell HD10, som med alt utstyr på plass veide 14 tonn og kostet 85.000 kroner. Fra venstre: Erlend Gjelten, Martin Westvold, Sverre Moltu og Henrik Rønningen.

BRA TEAM: Fra venstre: Marthe Hokland, Tor Ole Smedås og Per Martin Rønningen fra Ramlos AS, 

og Nina Søndmør fra OKAB. I gravemaskinen sitter maskinfører Jon Erik Nygjelten.
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annet etableres to moloer, og steinmasser må fylles ut i sjøen 

helt ned til 43 meters dyp. En annen del av prosjektet går ut på 

å rassikre området, ettersom snøskred fra de bratte fjellsidene 

har tatt med seg både hus og mennesker ut i fjorden tidligere. Nå 

fjernes store mengder fjell- og løsmasser, og en skredsone etableres, 

som skal styre fremtidige skred utenom det nye havneanlegget 

og ut i fjorden.

FRA TURISTGUIDE I ALPENE TIL MASKINENTREPRENØR 

TP Maskin, som i dag har 35 ansatte, ble startet av Trond Pettersen 

som et enkeltmannsforetak i 1994, da han var 21 år gammel. Men 

det var noe helt annet han egentlig hadde tenkt å bli. 

– Jeg er egentlig utdanna innen reiseliv, og hadde faktisk konkrete 

planer om å bli turistguide i Alpene, sier han og ler.

– Da jeg fikk sommerjobb hos en onkel av meg som drev en 

betongstasjon, og fikk prøve meg i hjullaster, bestemte jeg meg i 

stedet for å begynne på maskinførerskole, forteller han.

Og siden har han ikke sett seg tilbake. TP Maskin har vokst jevnt 

og trutt, og omsatte i fjor for 65 millioner kroner.

– Vi har omsatt for mellom 90 og 100 millioner de senere årene, 

men koronaen traff oss ganske hardt. Det var som å slå av en bryter. 

Flere av våre prosjekter ble utsatt, og pukkverket vårt mista kunder 

og leveranser over natta. Vi måtte permittere og kutte ned. Nå er 

ting heldigvis tilbake til normalen, ordreboka fylles opp, og både 

inneværende år og neste år ser veldig bra ut. 

– LIKER Å HA DET ORDENTLIG RUNDT OSS

– Hvorfor tar dere inn lærlinger?

– Det er først og fremst et tiltak for å øke rekrutteringen til 

bransjen. I tillegg er det selvfølgelig en måte å få inn nye fagarbei-

dere i bedriften på. Det er jo et enormt press i arbeidsmarkedet, 

og de siste seks-syv årene har vi fokusert stadig mer på lærlinger, 

sier Pettersen.
– Når de kommer inn som lærlinger er det også lettere å forme 

dem slik vi ønsker. Alle bedrifter har jo sin egen bedriftskultur. I 

TP Maskin er vi ganske strikse på hvordan vi vil ha det. Vi liker 

å ha det ordentlig rundt oss, enten det er på kontoret eller ute på 

anlegg, og vi er som sagt opptatt av å ta godt vare på utstyr og 

maskiner. Vi ønsker at dette skal gjennomsyre hele bedriften, og 

det er enklere å få de ansatte inn i denne kulturen når de er unge og 

ferske, og ikke har med seg en annen bedriftskultur når de kommer.

– VELDIG GIVENDE

– Vi ønsker også at de tar fagbrev og blir værende i bedriften 

etter læretida. Alle lærlinger som har tatt fagbrev hos oss jobber 

TP MASKIN AS
Nominert av: MEF region Nord

Hjemsted: Finnsnes, Senja kommune, Troms og 

Finnmark

Omsetning: NOK mill. 65

Antall ansatte: 35

Antall lærlinger: 2 (5,7 % av arbeidsstokken)

Lærlinger i hvilke fag: 2 i anleggsmaskinførerfaget

Antall som har tatt fagbrev siste tre år:  4

Lærlingene blir 
inkludert hos TP Maskin
ÅRETS LÆREBEDRIFT 2021 – REGION NORD: TP MASKIN AS

Det gjøres ikke forskjell på lærlinger og fast ansatte hos TP Maskin på Finnsnes. 

Lærlingene får kjøre de samme maskinene, de blir inkludert i alle sosiale sammen-

henger, og de innlemmes i bedriftens bonusordning.

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

Sted: Finnsnes

FORNØYD GJENG: OKABs 

Frank Brendeløkken, lærling 

Markus Helgesen (18) og daglig 

leder Trond Pettersen.

VEKST: TP Maskin ble startet i 1994 av Trond Pettersen, som egentlig 

hadde planer om å bli turistguide i Alpene. Nå har bedriften 35 ansatte 

og omsatte i fjor for 65 millioner kroner. 

– Vi bruker mye tid og penger på å holde utstyret i orden, men 

så har vi til gjengjeld veldig lite nedetid på maskiner og utstyr. 

Det handler i bunn og grunn om produksjon. Og når vi skal selge 

maskiner, oppnår vi god annenhåndspris. Vi prøver å få alle ansatte 

– også lærlingene – til å ha fokus på dette. Det er litt av grunnen 

til at vi har en bonusordning i bedriften, der 10 prosent av over-

skuddet hvert år gis tilbake til de ansatte. Ved å ta godt vare på 

maskiner og utstyr, vil de ansatte selv få igjen for det til slutt. Og 

vi gjør ikke forskjell på lærlinger og fast ansatte, sier daglig leder 

i TP Maskin, Trond Pettersen, til Anleggsmaskinen.

HAVNEPROSJEKT I SKREDUTSATT OMRÅDE PÅ SENJA

Vi møter ham i det lille fiskeværet Fjordgård på Senja, der TP 

Maskin bygger en fiskerihavn for Senja kommune. Det skal blant 
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– Det handler egentlig om å være med i samfunnet, og ta del i 

utviklingen og endringene i bransjen. En bedrift av vår størrelse 

og i vårt marked, som tar på oss jobber fra 1000 kroner for private 

kunder til 25 millioner kroner for kommunen, må jo kunne litt 

av hvert. Selv tok jeg fagbrev nummer to som anleggsgartner, for 

at vi skal kunne ta på oss enda flere varierte jobber, sier Sæterlid. 

KVALITET FRAMFOR VEKST

Ramsdal Maskins historie går tilbake til 1978, da Audun Ramsdal 

grunnla enkeltmannsforetaket som i 1998 ble til Audun Ramsdal 

AS. I år 2000 begynte Tommy Sæterlid som lærling nummer tre 

i bedriften, og han var i en prosess for å kjøpe seg inn i selskapet 

da grunnleggeren var involvert i en alvorlig bilulykke i 2018. Da 

ble det fortgang i planene.

– Planen var at jeg skulle kjøpe meg inn litt til å begynne med, 

og gradvis mer etter hvert. I stedet ble jeg plutselig alene med hele 

ansvaret i 2018. Jeg fant raskt ut at jeg enten måtte nedskalere 

selskapet eller bygge videre på det grunnlaget som var lagt. Jeg var 

heldig og fikk med meg Endre Kalland på laget, både som medeier 

og daglig leder, og vi satset videre. Vi utfyller hverandre veldig 

godt; mens jeg trives best med å være ute og grave, bore og skyte, 

er Endre veldig dyktig på alt det administrative, forteller Sæterlid.

– Da vi overtok i 2018 var vi 17 ansatte, mens vi nå er 24. Videre 

framover vil vi heller fokusere på kvalitet i alle ledd enn å vokse 

så mye mer. 

MÅL OM AT ALLE SKAL HA FAGBREV

– Vi er en typisk allround-bedrift, som utfører det meste av anleggs-

relatert virksomhet. Det kan være mindre anleggsgartnertjenester 

den ene dagen og et større teknisk kommunalt prosjekt den neste. 

Derfor er det lurt å være litt frampå og spisset når det gjelder 

kompetanse, sier Endre Kalland.

– Grunnleggeren Audun Ramsdal er fremdeles med i selskapets 

styre, men ikke i den daglige driften. Han var imidlertid alltid svært 

opptatt av fagopplæring og lærlinger, og vi forsøker å videreføre 

det. Derfor tar vi inn lærlinger hvert eneste år, og det er et mål at 

alle i bedriften skal ha minst ett fagbrev, og gjerne flere.
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RAMSDAL MASKIN AS

Nominert av: MEF region Vest

Hjemsted: Florø, Kinn kommune, Vestland

Omsetning: NOK 54 mill.  

Antall ansatte: 24

Antall lærlinger: 9 (37,5 % av arbeidsstokken)  

[7 av de 9 tar fagbrev nr. 2]

Lærlinger i hvilke fag: 5 i vei- og anleggsfaget,  

3 i anleggsmaskinførerfaget, 1 anleggsgartnerfaget

Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 5

Maskinentreprenør 

med fagkompetanse
ÅRETS LÆREBEDRIFT 2021 – REGION VEST: RAMSDAL MASKIN AS

De 24 ansatte i Ramsdal Maskin har snart 34 fagbrev til sammen, og hele syv 

ansatte tar nå sitt andre eller tredje fagbrev. – På den måten får vi flere bein å stå 

på og blir mer konkurransedyktige, sier driftsleder og medeier Tommy Sæterlid, 

som selv startet som lærling i bedriften.

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

MANGE BEIN Å STÅ PÅ: Fra venstre: driftsleder og  

medeier driftsleder Tommy Sæterlid, OKABs Jan Erik 

Øygard (stående bak), daglig leder Endre Kalland, lærling  

i vei- og anleggsfaget Atle Eikevik (fagbrev nr. 2),  

anleggsmaskinførerlærling Mathias Lunde Aven, lærling 

i vei- og anleggsfaget Adrian Lillenes (fagbrev nr. 2),  

lærling i vei- og anleggsfaget Andreas Øren (i grave- 

maskinen - fagbrev nr. 2) og anleggsgartnerlærling  

André Nordal (fagbrev nr. 3).

Sted: Florø

FORNØYDE LÆRLINGER: Mathias Lunde Aven (18), André Nordal (31), Andreas Øren (28), Atle Eikevik (30) og 

Adrian Lillenes (20) skryter av varierte arbeidsoppgaver, god oppfølging og godt arbeidsmiljø i bedriften.

«Vi må huske på at det er ikke de med best 

karakterer som har bygget dette landet»
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DYRT: Ett hogstlag, med en hogstmaskin og en lassbærer, koster åtte millioner kroner, bare for maskinene. Det stilles derfor strenge krav til produksjon. Her er en lassbærer i aksjon.

Unik lærlingesatsing i skogen

ÅRETS LÆREBEDRIFT 2021 – AVDELING SKOG: 
JOHANSEN SKOGSDRIFT AS

Sted: Elverum

seg etter hvert ut. De to gjenværende brødrene overlot driften til 
sine sønner Tom Johansen og Steffen Johansen i 2020. Vi besøkte 
dem på hjemmebane i skog-Norges hovedstad, Elverum.

– Vi tok over i februar i fjor, en måned før Norge stengte ned. 
Det ble en litt spesiell start, forteller daglig leder Tom Johansen, 
som har bakgrunn fra økonomilinja på høyskolen på Rena (i dag 
en del av Høgskolen Innlandet). 

– Vi har jo hatt det i tankene en god stund at vi kanskje skulle ta 
over driften, selv om jeg egentlig aldri hadde noen spesiell interesse 
for skog. Da jeg gikk på Rena, begynte jeg å føre regnskapet her, 
og da ble det raskt ganske interessant. Det vokste på meg, og i 
dag er det kjempespennende, sier Tom, som er sønn av tidligere 
daglig leder Trond Johansen.

FÅR FIRMABIL NÅR FAGPRØVEN ER BESTÅTT
– Bedriften har blitt bygd stein på stein. Vi hadde lenge en forsiktig 
og gradvis vekst, men de siste fem årene har vi omtrent doblet 
både omsetning og antall ansatte. Da Tom begynte her i 2015 
hadde vi seks hogstlag – nå har vi 11. Hvert hogstlag inneholder 
en hogstmaskin og en lassbærer, forklarer Steffen Johansen, som er 
driftssjef skog i firmaet, søskenbarnet til Tom og sønnen til Bjørn 
Johansen. Han gikk skoglinja på Solør videregående skole, avdeling 
Sønsterud, og har selv vært lærling og tatt fagbrev i bedriften. 
Fra 2006 ble han fast ansatt i familiebedriften, som utfører både 
tynning og sluttavvirkning, og avvirker drøyt 330 000 kubikkmeter 
tømmer årlig. 

– Vi er 30 ansatte her nå, hvorav 23 kjører maskin. Hele ti av 
disse har vært lærlinger og tatt fagbrev her. Vi har også tre skogs-
operatører her som overhodet ikke hadde peiling på skog i utgangs-
punktet, sier han. Videre forteller han at alle lærlinger i bedriften 
får egen firmabil når de har bestått fagprøven og blitt fast ansatt. 

VIL GJERNE HA KVINNELIGE LÆRLINGER
– Hvorfor tar dere inn lærlinger?

– Det er hovedsakelig for å sikre egen arbeidskraft, for vi trenger 
jo folk. Vi har dessuten veldig god erfaring med å ta inn lærlinger. 

Da får vi også forma dem selv. De er ofte ikke så flinke på skolen, 
men våkner gjerne til liv når de kommer hit, sier Steffen Johansen.

– Vi har også ansatt folk som har vært i andre bedrifter i mange år 
og er vant til å gjøre ting på sin måte. Det er ikke alltid det sammen-
faller med slik vi gjør det her, skyter fetter Tom Johansen inn.

– De unge gutta er dessuten ganske flinke med ny teknologi. 
Det er ganske høy snittalder i skogsbransjen, og det skal jo hogges 
skog i fremtida også. Vi har planer om å holde på noen år, så vi 
må jo ha inn noen yngre. Lærlingene er generelt nysgjerrige og 
lærevillige, og de har god arbeidsmoral, sier han og røper at de 
nå vurderer å ta inn enda flere lærlinger.

– Det å satse på lærlinger er noe Trond var veldig opptatt av. 
Det har fungert veldig bra, så vi har bestemt oss for å fortsette 
med det. Det eneste som er litt synd, er at ingen jenter har søkt 
her ennå. Det hadde vært positivt å få inn jenter – for dynamikken 
og miljøet i bedriften.

FOR LITE MASKINKJØRING PÅ SKOLEN
– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn 
lærlinger?

– Lite fravær og god adferd. Jobben er fullt overkommelig, så 
lenge interessen er der og viljen og evnen til å lære og stå på, sier 
driftssjef Steffen. 

– Svært få bedrifter, om noen, tar inn like mange lærlinger i skogfaget som 
Johansen Skogsdrift AS. Det er meget spesielt og imponerende, særlig med tanke 
på det store produksjonspresset i bransjen.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

 INNI GRANSKAUEN FORNØYD GJENG: Tom Johansen (daglig leder), Steffen Lysaker (skogsoperatør, tillitsvalgt), Sander Surén (lærling, 18 år),  Jørgen Bue (skogsoperatør), Steffen Johansen (driftssjef skog), Vebjørn Bekkelund (lærling, 20 år), Tobias Veines Johansen (skogsoperatør) og  John-Are Silset (daglig leder OKAB region Øst).

Det sier John-Are Silset, daglig leder i Opplæringskontoret for 
anleggs og bergfagene (OKAB), region Øst. Han er med å følge opp 
lærlingene hos Johansen Skogsdrift AS, som holder til på Elverum. 

– I anleggsbransjen vil nok ikke tilsvarende tall nødvendigvis 
imponere like mye, men med tanke på det store produksjonspresset 
det er i skogsbransjen, er det grunn til å hylle denne bedriften, som 
faktisk har hatt lærlinger inne kontinuerlig siden 2006, sier han.

HALV MILLION I TAP PER LÆRLING
Fagsjefen for avdeling skog i Maskinentreprenørenes Forbund 
(MEF), Bjørn Lauritzen, bekrefter at denne satsingen på lærlinger 
er helt uvanlig i skogsbransjen.

– Noe av det spesielle i skogbruket, er at hele verdikjeden skog 
og tre, som omsetter for over 40 milliarder kroner årlig, er avhen-
gig av relativt få, men ekstremt produktive skogsmaskinførere. 
Og nettopp dette produksjonskravet i skogbruket gjør at det å 

ta inn en lærling er en stor investering for skogsentreprenørene, 
forteller Lauritzen. 

– Hver lærling betyr en «kostnad» på om lag 500 000 kroner 
i tapt omsetning i løpet av læreperioden, siden det tar over to 
år å komme opp på et nivå hvor man faktisk går i pluss. Denne 
kostnaden, i kombinasjon med relativt små bedrifter, gjør at hver 
enkelt lærling har en stor innvirkning på bedriftens økonomi og 
resultat, sier han. 

OVERTOK DRIFTEN RETT FØR PANDEMIEN
Johansen Skogsdrift er en familiebedrift som strekker seg tilbake til 
1950-tallet. Torleif Johansen begynte å transportere tømmer med 
hest, og i 1960 kjøpte han sin første traktor. Oppdragsmengden 
økte sakte, men sikkert, og i 1977 etablerte han Torleif Johansen 
skogentreprenørfirma, som ble til Johansen Skogsdrift AS i 1992. 
Alle Torleifs fire sønner ble involvert i firmaet, men to av dem solgte 

JOHANSEN SKOGSDRIFT AS
Nominert av: MEF avdeling Skog 
Hjemsted: Elverum, Innlandet
Omsetning (2020): 53 mill. kr
Antall ansatte: 30
Antall lærlinger: 2 (6,7 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag: 2 i skogfaget
Antall som har tatt fagbrev siste tre år:  4 

UTDANNING
UTDANNING
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VESTNORSK BRUNNBORING ASNominert av: MEF avdeling brønnboring Hjemsted: Høyland, Alver kommune, VestlandOmsetning (2020): 50 mill. kr  Antall ansatte: 25
Antall lærlinger: 1 (4 % av arbeidsstokken)Lærlinger i hvilke fag: 1 i brønn- og borefagetAntall som har tatt fagbrev siste tre år: 1 (6 stk. skal ta fagprøven før jul)

Dreven brønnborerbedrift – ny fagutdanning

ÅRETS LÆREBEDRIFT 2021 – AVDELING BRØNNBORING: 
VESTNORSK BRUNNBORING AS

Sted: Alver

I 2019 kom endelig fagbrevet brønnborer fastland på plass. Seks ansatte i 
Vestnorsk Brunnboring har snart tatt det nyopprettede fagbrevet. Bedriften har 
også tatt inn én lærling, og håper å få inn flere.Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

uten mye, men vann er det alltid behov for, og kunnskap om hvor og hvordan man finner vann er essensielt. Dette er et avansert og variert fag, hvor vi bruker stort, tungt og dyrt utstyr. Likevel var det svært liten interesse for dette utenfor vår avdeling. Det har vært et vanskelig og tungt arbeid, men vi ville ikke gi opp, sier Helge Sæterstøl. 
Pågangsmotet ga til slutt resultater. Mot slutten av 2019 var de første kandidatene oppe til teoretisk prøve. Pandemien har bremset det opp litt, men hittil har ca. 140 personer tatt teoriprøven, og  ca. 25 har fått fagbrevet. Hos Vestnorsk Brunnboring har én person tatt fagbrevet, mens seks ansatte har tatt teorien og skal ha den praktiske fagprøven før jul i år. Blant disse er daglig leder Yngve Sæterstøl, som også er faglig leder i bedriften. – Jeg følte det ville være både lurt og lærerikt å fagbrevet når jeg tross alt skal veilede andre, sier Yngve.– Det ble veldig positivt mottatt både blant de ansatte her i bedriften og i bransjen generelt da vi endelig fikk fagutdanning på plass. Det er kjekt å kunne få et bevis på at man har fullført en fagutdannelse. Vi tror også det vil bli enklere å rekruttere folk til bransjen nå som man har et fagbrev å jobbe mot, og den trygg-heten som ligger i det. Det er nok også større sjanse for at de som velger denne retningen blir værende her, for nå vet de mer om hva de går til, sier han.

FØRSTE LÆRLING – AV MANGEI august i år fikk Vestnorsk Brunnboring sin første lærling; Brage Hølleland (18). Og det blir garantert ikke den siste.  – Vi kommer til å ta inn lærlinger jevnt og trutt, men det er greit å begynne med én, i og med at vi ikke har hatt noen tidligere. Samtidig har vi seks ansatte som skal ta fagbrevet innen året er omme, sier Helge Sæterstøl. 

Vestnorsk Brunnboring AS, som fylte 70 år i fjor, er Norges eldste brønnborerfirma. Det begynte med boring etter vann, men etter hvert har både spunting, fundamentering og ikke minst boring av energibrønner blitt viktige deler av virksomheten. Lenge ble det boret med en enkel støtboremaskin, som man kom mellom én og tre meter nedover i fjellet med i løpet av en lang dag. Etter hvert skjøt imidlertid den teknologiske utviklingen fart. Først med luftdrevne boremaskiner fra 1968, og så med høytrykks-kompressoren i 1979.
– Da ble det en helt annen fart på boringen, og vi kunne bore litt større dimensjoner. Med høytrykkskompressor kunne vi bore 40-50 meter om dagen, og enda mer hvis det var fint fjell. Med dagens utstyr kan vi bore rundt 200 meter på én dag, forteller 

Helge Sæterstøl. Han begynte i bedriften i 1971, ble daglig leder i 1986, og regnes som en brønnborernestor i Norge. Sønnen Yngve Sæterstøl, som har jobbet i bedriften i 24 år, overtok som daglig leder i 2016. Pappa Helge er nå styreformann og fremdeles aktiv i driften av selskapet. Sammen ser de lyst på fremtiden, ikke minst etter at det nye fagbrevet brønnborer fast-land endelig ble innført i 2019. Det har vært en lang prosess å få det på plass.

EN ANERKJENNELSE AV FAGET– Arbeidet med å få et eget fagbrev begynte egentlig allerede for 40 år siden, da brønnboreravdelingen i MEF ble etablert. Vi ønsket en anerkjennelse av dette viktige faget. Mennesker kan klare seg 

LÆREBEDRIFT I SIGET: Vestnorsk Brunnboring AS ser for seg å ta inn en ny lærling hvert år fremover, nå som en fagutdanning med fagbrev endelig er på plass. Fra venstre: Yngve Sæterstøl (daglig leder), Kjell-Arne Eide (brønnborer), Brage Hølle-land (lærling), Tom Frantzen (brønnborer og fadder), Helge Sæterstøl (styreformann).

 FØRSTE: I august i år ble Brage Hølleland (18) Vestnorsk Brunnborings 
første lærling. Han blir garantert ikke den siste.  

UTDANNING
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Rivegründer vil bedre 
bransjens rykte 

ÅRETS LÆREBEDRIFT 2021

– AVDELING GJENVINNING OG AVFALLSHÅNDTERING: 

MØRE MILJØSANERING AS

Sted: Stranda

Espen Høidal har bygd opp en fremgangsrik bedrift fra grunnen, og han  

har fullført en rekke skoler og kurs, til tross for lese- og skrivevansker.  

Han kom selv inn i bransjen via NAV – nå vil han gi andre en sjanse. Men  

han sliter med å finne lærlinger.

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

Den driftige bedriftslederen hadde både vært lastebilsjåfør og 

jobbet på fiskebåt, da han i 2009 via NAV ble omskolert til gjen-

vinningsbransjen. Der fant han seg raskt til rette, tok mange kurs 

og lærte faget grundig. Så grundig at han bestemte seg for å starte 

en egen bedrift som utelukkende skulle drive med riving og sane-

ring, noe han mente det kunne være et marked for. Han skulle 

vise seg å få helt rett.

– Jeg tenkte jo at jeg skulle stelle med denne lille bedriften alene, 

og kanskje få med en som kunne hjelpe meg litt, men så har det 

bare balla på seg, forteller Espen Høidal til Anleggsmaskinen.

SVIDDE BIFFEN

Møre Miljøsanering AS, som Høidal grunnla i 2013, har nemlig hatt 

en nærmest eksplosiv vekst. Bedriften har gått fra en omsetning 

på 600.000 kroner i 2013 til ca. 20 millioner i 2021, og har nå 10 

ansatte. Blant disse er lærlingen Benjamin Ervik Røys (20), som 

har vært der i drøyt to år.
– Jeg vil gjerne ha flere lærlinger også, men de er veldig vanske-

lige å få tak i. Det er nemlig dem som ikke helt vet hva de vil, som 

gjerne ender opp i denne bransjen. Det kan virke som dette er en 

slags siste utvei for dem som ikke har klart å få plass andre steder. 

Da har de som oftest heller ikke den helt store motivasjonen, sier 

Høidal. Den nåværende lærlingen er imidlertid et unntak.
– Våren 2019 ble jeg invitert av Borgund videregående skole 

for å prate litt om gjenvinningsfaget for Vg2-elever. De aller fleste 

visste allerede hva de skulle gjøre videre, og hadde på seg capser 

med logoer fra bedriftene der de hadde fått læreplass. Men kort 

tid etterpå fikk jeg en melding fra Benjamin, som syntes det jeg 

hadde fortalt var spennende, så vi avtalte at jeg skulle komme på 

besøk til hybelen hans. Da jeg kom dit, hadde han lagd biff og 

kjøpt inn kjeks og kaffe til meg. At biffen var svidd og vinduet 

sto på vidt gap for å lufte ut røyken, gjorde ingenting. «Han er en 

god person», tenkte jeg – og bestemte meg der og da for å satse 

på ham, forteller en lett humrende Høidal.

STORT ENGASJEMENT

Når Espen Høidal bestemmer seg for å satse på en lærling, så 

mener han det virkelig. Sverre Huse-Fagerlie, som er fagsjef i 

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), avdeling gjenvinning 

og avfallshåndtering, fullroser Møre Miljøsanerings daglige leder.

– Det er mange grunner til at Espen Høidal og Møre Miljøsa-

nering er en ypperlig kandidat til Årets lærebedrift. Han har selv 

tatt en rekke kurs og skoler, til tross for lese-, skrive- og konsentra-

sjonsvansker. Han har bygd opp en bedrift som gir sårt tiltrengte 

arbeidsplasser til hjembygda. Han er sensor i fagprøvenemda, han 

satser på lærlinger og han gir alle en sjanse, innleder Huse-Fagerlie 

engasjert, og fortsetter:
– Espen viser stort engasjementet for å gi lærlingen nødvendig 

kunnskap for å oppnå fagbrevet. Han innser at siden bedriften 

MØRE MILJØSANERING AS
Nominert av: MEF avd. Gjenvinning

Hjemsted: Stranda, Møre og Romsdal

Omsetning (2020): 17 mill. kr 

Antall ansatte: 10 
Antall lærlinger: 1 (10 % av arbeidsstokken)

Lærlinger i hvilke fag:1 i gjenvinningsfaget

Antall som har tatt fagbrev siste tre år:  

0 (men 4 har fagbrev, inkl. daglig leder Espen Høidal)

FRAMSNAKKER GJENVINNINGS- 

BRANSJEN: – Det er uendelig med 

muligheter i denne bransjen, og 
det er en bransje for alle, sier 
Espen Høidal, daglig leder i Møre 

Miljøsanering AS.

UTDANNING

TRESPANN: Det er ikke så lett å få tak i lærlinger for daglig leder Espen Høidal (midten), men han har fått inn 

Benjamin Ervik Røys (venstre), som Are Haukaas (høyre) i OKAB er med å følge opp. 

«Vi har alle et felles ansvar for å framsnakke folk, ikke snakke 

dem ned. Vi må bli flinkere til å bygge hverandre opp.»
Espen Høidal, daglig leder i Møre Miljøsanering AS
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Økonomi

Klima & MiljøTeknologi

Bare økonomisk lønnsomme, teknisk modne 
og miljøtilpassede konsepter er virkelig 
bærekraftige.

Panolin oljer for anleggsmaskiner, landbruk  
og skogsdrift er basert på 100% mettede  
estere og nøye utvalgte additiver. Dette er 
produkter som er svært stabile og høytytende 
over lang tid på grunn av sin motstandsdyk-
tighet mot ytre påvirkning, så som høy tem-
peratur, trykk, skjærkrefter og vann, samt sin 
ekstreme oksidasjonsstabilitet.

Lønnsomt
Panolin står for svært robuste oljer med en 
levetid som overstiger vanlige mineralske  
oljer mange ganger. Panolin er testet i anleggs- 
maskiner til over 20 000 timer brukstid uten 
skifte, samtidig som det gir full beskyttelse 
av driftsutsatte komponenter.

Utvidede oljeskiftintervall betyr fremfor alt 
økt oppetid. Samtidig spares kostbart ved-
likeholdsarbeid. Når oljeforbruket går ned 
betyr dette igjen færre innkjøp,  mindre inn- 
kjøpsadministrasjon og reduserte transport- 
og lagerkostnader.

Miljøet
Ved utilsiktet spill vil Pan-
olin oljene brytes ned uten 
å påvirke miljøet og med 
bare minimale restprodukter. 
Panolin danner heller ikke 
skinn på vannet. Panolin 
HLP Synth hydraulikkolje 
er testet for bla. toksisitet  
og bionedbrytelighet, og  
oppfyller anerkjente tyske, 

engelske og svenske standarder for miljøtil-
passede oljer (EAL-oljer).

Lang brukstid betyr lavere oljeforbruk. 
Dette gir mindre transport av ny olje og brukt- 
olje, samt redusert avhending av den brukte 
oljen. Utbyttet er redusert CO2-utslipp gjen-
nom hele livssyklusen til oljen, i forhold til 
bruk av konvensjonell smøreolje.

Oppfyller strenge kvalitetsstandarder
Sveitsisk baserte Panolin International Inc. 
har arbeidet med miljøtilpassede oljer i over 
35 år og utviklet spissteknologi på området. 
Målet er hele tiden å utvikle produkter som 
gir miljøgevinst uten å kompromisse på høy 
kvalitet og ytelse.

Panolin oljer oppfyller en rekke kvalitets- 
krav fra bl.a. Caterpillar, Volvo og asiatiske 
produsenter. Panolin HLP Synth er dess-
uten eneste EAL-olje som er foretrukket av 
Bosch-Rexroth for deres pumper og motorer 
i hht RDE 90245.

YX Smøreolje AS er norsk importør av 
Panolin miljøtilpassede oljer. TESS fører 
Panolin oljer i sitt sortiment og er tilgjengelig 
gjennom sine over 130 avdelinger over hele 
Norge.

Panolin benyttes i anleggsutstyr spesielt 
der det er risiko for utilsiktet spill. Bruks- 
områdene og mulighetene for miljøgevinst og 
besparelser er enda flere. Oljene kan benyttes 
der det ellers benyttes konvensjonell mineral- 
olje i dag.

Senke kostnader i drift og vedlikehold og 
samtidig øke både miljøgevinst og miljøsikkerhet 
kan høres ut som en utopi. Med toppkvalitets 
biologisk nedbrytbare smøreoljer får en 
begge deler. Hemmeligheten ligger i oljens 
ekstreme driftstid.

ANNONSE

KOSTNADSKUTT 
med miljøgevinst

Spar kostnader – beskytt miljøet – øk ytelsen

Bare økonomisk lønnsomme, teknisk modne og miljøtilpassede konsepter er virkelig bærekraftige.

DIGITALE LØSNINGER  
FOR INFRASTRUKTUR

 

Wavin AquaCell
Den praktiske  
løsningen som er
plassbesparende  
og kan stables

Ønsker du å vite mer om hvordan Wavin kan forenkle din hverdag som entre-
prenør? Med Wavin som partner kan du dra nytte av vår ekspertise, både når det 
gjelder prosjektering og produktkunnskap. Vår BIM ingeniør, Oleksandra holder 
foredrag på Arctic Entrepreneur messen om leverandørens rolle i et modellbasert 
prosjekt. Her får du det beste fra to verdener, både den praktiske og digitale. Vi 
stiller med en unik mulighet til å få et tredimensjonalt innblikk i våre produkter ved 
hjelp av VR briller. I tillegg møter du våre dyktige selgere og kan se våre produkter.

Wavin Q-Bic Plus
Den optimale løsningen for  
rask montering og full  
tilgang for inspeksjon  
og vedlikehold

STAND  
99

A
SHAAKON ELLINGSEN

Sustainable solutions

Møt oss på stand 40

Store penger å spare 
med ren olje
Rensing av hydraulikkolje 
på alle typer bygg- og  
anleggsmaskiner. 
Unik konstruksjon som 
monteres direkte på alle 
typer maskiner.
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AKTUELTAKTUELT

Bakkegata i Askim er et viktig saneringsprosjekt for hele Indre 
Østfold kommune. Når saneringsprosjektet er ferdig vil en 
ny pumpestasjon stå klar, store mengder fremmedvann som 
tidligere gikk i gamle fellesledninger vil være separert ut, og 
vannledningene i prosjektet vil sikre vannforsyning til hele Indre 
Østfold kommune. Vannledningene skal sørge for reservevann 
for hele kommunen. Loe Rørprodukter leverer kummer og rør 
i betong til prosjektet.

OPTIMAL BRUK AV OMFYLLINGSMASSER
Både byggherre og entreprenør ser at optimal bruk av omfyl-
lingsmasser utgjør en forskjell. 

  − Vi har valgt å bruke den groveste fraksjonen som legge-
anvisningen til rørleverandørene tillater i grøfteprofilen vår, 

som er en flerrørsgrøft, sier prosjektleder i kommunen, Jan 
Tore Borger.

  − Utgangspunktet var at alle rørene skulle omfylles med 
pukk, men betongrørene på anlegget tåler jo omfylling med 
kult (største nominelle kornstørrelse 120 mm) og vi så at det 
var mange kubikk å spare på dette, forteller Jan Tore.

FIKK INSPIRASJON FRA INFORMASJONSMØTE
Det var et felles initiativ at de valgte å endre på bruken av omfyl-
lingsmasser i grøfteprofilen på prosjektet. Park & Anlegg AS 
viste til en artikkel i Anleggsmaskinen om “Storstilt sløsing av 
pukk”, og Jan Tore deltok på et informasjonsmøte med fokus 
på miljø og optimal bruk av omfyllingsmasser i regi av Østfold 
Betongprodukter og Basal. 

Indre Østfold kommune og Park & Anlegg AS har fokus på miljø i sanerings- 
prosjektet Bakkegata i Askim. Der bruker de grove masser i grøfteprofilen så  
langt de kan. − Vi så at her kan vi spare både penger og miljøet med små 
endringer, forteller prosjektleder Jan Tore Borger i kommunen.
Tekst og foto: Tore Kristensen/VA-forum

Flerrørsgrøften  
gir grønnere miljø

Omfyllingsmassene 
tilpasses rørmaterialet i 

grøfteprofilen. Her fylles 
pukk rundt DN 400 PVC 

spillvannsrør.
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www.fjossystemer.no

Industri- og 
lagerbygg

Fjøssystemer Bygg er kjent for sine kostnadseffektive bygg 
med kort byggetid – lagerbygg, redskapshus og  industribygg, 
både isolerte og uisolerte. Våre bygg har en effektiv og 
 kostnadsbesparende konstruksjon med god arealutnyttelse, 
og vi tilbyr skredderbygde løsninger til fast pris. 

Ta kontakt for informasjon, tilbud eller en uforpliktende prat. 
Fjøssystemer Bygg, Losnabakkan 50, 2634 Fåvang.  
Tlf: 61 28 35 00. E-post: bygg@fjossystemer.no

Markedets bredeste utvalg 
av miljøcontainere

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

CONTAINERE, MASKINER OG UTSTYR TIL KILDESORTERING

REDUSERT EGENVEKT – MINDRE FORBRUK 
AV DRIVSTOFF – MINDRE UTSLIPP AV CO2

Vårt utvalg til entreprenøren:
• Krokcontainere, hjullastere, transportflak for transport

og rivning

• Sertifiserte liftcontainer, steinkasser og løftekurver til
løft på byggeplassen

• Sedimenteringscontainere fra 13 – 37 m3 beregnet
for oppsamling av slam fra tunnelboring og annen
anleggsvirksomhet

• Containere for oppbevaring av farlig avfall med opp-
samlingskar i bunn

STORT LAGER • RASK LEVERING • 
KVALITET FOR LENGER LEVETID

  Informasjonsmøtet visualiserte og tydeliggjorde hvilke poten-
sielle besparelser som ligger i å benytte grove omfyllingsmasser. 
Pukkproduksjon er mer kostbart, mer energikrevende å tilvirke 
og utløser behov for vesentlig mer transport enn grovere masser. 

TILTAK ALLE KAN GJØRE
− Vi så altså at her kan vi spare både penger og miljøet med små 
endringer, og det er praktisk gjennomførbart også i flerrørsgrøfter, 
forteller Jan Tore Borger. 

  − Beskjeden er jo klar fra fylket; vi må bli grønnere. Da gjelder 
det å se hva vi kan bidra med i alle faser av anlegget. Det er stort 

fokus på bruk av alternative drivstoff og elektrifisering av maskin-
parken, som innebærer store investeringer for mange entreprenører. 
Dette tiltaket som vi gjør her kan jo alle gjøre, sier han. 

  − I fremtidige prosjekter vil vi også være bevisst på potensialet 
som ligger i optimal grøfteutførelse, forteller prosjektlederen.

GJENBRUK AV MASSER MINSKER MILJØBELASTNINGEN
I en komplett ledningsgrøft er det anleggsfasen som gir størst 
miljøbelastning, og et av de største potensialene for å redusere 
prosjekters miljøpåvirkning ligger nettopp i gjenbruk av masser 
og redusert massetransport i anleggsfasen.

  Basal Leggeanvisning legger til rette for bruk av grove og gjerne 
stedlige, oppgravde masser under rørleggingen. Med betongrør 
kan man fra dimensjonen DN 400 benytte kult i sidefylling og 
beskyttelseslag. 

  Allerede 300 mm over røret (over beskyttelseslaget) kan man 
benytte stein med tverrmål 0,3 m i gjenfyllingsmassene.

OMFYLLING OG RØRLEGGING MED PIPELIFTER
Ute på anlegget er også anleggsleder Knut Arne Bjerke hos Park 
& Anlegg AS og kollega Svein Håkon Skaar positive. På grøfte-
kanten er de ulike fraksjonene omfyllingsmasser tilgjengelige. Det 
skal legges over 200 meter med DN 1200 betongrør. Ved å bruke 
kult i omfyllingen der de kan, reduserer de behovet for transport 
betydelig sammenliknet med omfylling med ren pukk. 

  Anlegget bruker også en Pipelifter type 2 som hjelpemid-
del til selve rørmonteringen. Arbeidet går raskere, samtidig som 
HMS-hensyn blir ivaretatt på en god måte. 

 Rørleggingen med Pipelifter gjøres med stødig hånd hos maskinføreren til 
Park & Anlegg AS.

Svein Håkon Skaar i Park & Anlegg AS veileder maskinføreren når kulten omfylles DN 1200-betongrørene.

Jan Tore Borger er 
prosjektleder for Indre 

Østfold kommune 
på prosjektet.

AKTUELT
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– Messa er nå utsolgt. Vi gleder oss stort til å ta imot leveran-
dører og besøkende til vår utendørs anleggsutstilling i mai, sier 
en strålende fornøyd Julie Rosenlind Falch til Anleggsmaskinen. 
Hun er distriktssjef for Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) 
i Agder og prosjektleder for MEFA-messa.

MANGE MESSER I ÅR
– Vi var tidlig ute med salg av «stands» denne gangen, og vi var 
veldig spente på mottakelsen, ettersom det ser ut til at 2022 blir 
et år med mange store arrangementer. Foruten MEFA skal både 
Arctic Entrepreneur, Vei og Anlegg, NMBA og Bauma arrangeres, 
for å nevne noen. Derfor er vi svært glade for at messa ble så godt 
mottatt hos våre leverandører, som er både lokale forhandlere og 
«de kjente store» aktørene, fortsetter Falch.

FORNYER SEG
Maskinentreprenørenes Forbunds Anleggsutstilling (MEFA) rulle-
rer mellom regionene Midt, Vest og Sørvest. MEF region Sørvest 
har arrangert MEFA-messa en rekke ganger siden 1990-tallet, 
blant annet ved Flyhistorisk Museum Sola og Forus næringspark 
utenfor Stavanger. I 2019 valgte arrangøren å flytte messa til Forus 
Travbane, noe som var så vellykket at det gjentas i 2022.

– Det er imidlertid viktig å fornye seg litt for hver messe, og vi 
vil lansere en del spennende nyheter fremover, fortsetter Falch.

– Man kan forvente en del aktiviteter for barn, leverandørkveld 

på fredagen og selvsagt den tradisjonelle banketten på lørdag. 
Usikkerheten rundt koronapandemien ser heldigvis ikke ut til å 
være like truende lenger, spesielt med tanke på at vår utstilling 
er utendørs. Vi gleder oss voldsomt til endelig å kunne arrangere 
denne tradisjonsrike messa. Dersom det er noen leverandører der 
ute som ikke har fått plass, ta kontakt med meg på jrf@mef.no, så 
skal vi prøve vi å løse det så godt vi kan, avslutter hun.

FØLG MED
For nyheter om MEFA 2022, følg arrangementet på Facebook: 
https://www.facebook.com/mefaForus  

3D Maskinstyringssystem utviklet 
for tøffe skandinaviske forhold.

•  Androidbasert software.
•  3D-visualisering av modeller.
•  Google maps som bakgrunn.
•  Farger på 3D modeller.
•  Markedets beste grafikk.
•  Chat-funksjon kontor vs maskin.
•  Leser XML, KOF, DXF format.
•  Direkte import/ eksport Gemini.
•  Infrakit kompatibelt.
•  Mulighet for å laste inn alle 
    referanse modeller samtidig 
    for enklere oversikt.
•  Alle innmålte punkter samles i 
    én prosjektpool i skyen.
•  Kodelister kan pushes fra server.
•  Live-visning av andre maskiner.
•  Live-deling av innmålte punkter 
    mellom maskiner.
•  Over 1000 system solgt i Norge!

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

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

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

Det har vært meget stor interesse for anleggsmessa MEFA 2022, som går av 
stabelen 6.–8. mai på Forus Travbane i Stavanger.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Utsolgt anleggsmesse i Stavanger

MESSESJEF: Julie Rosen-
lind Falch, distriktssjef for 
MEF i Agder og prosjekt-

leder for MEFA 2022. 

POPULÆR MESSE: MEFA 2022 
er nå utsolgt. Bildet er fra MEFA 
2019, som også ble arrangert på 
Forus Travbane. 

– Det er svært gledelig å kunne presentere ordningen, selv om den 
gir et lavere støttebeløp enn det MEF Skog opprinnelig foreslo, 
sier Bjørn Lauritzen, fagsjef i MEF Skog.

– Merk at ordningen kun gjelder berørte kommuner i Viken, 
Innlandet, Vestfold og Telemark.

TILSKUDD TIL OPPRYDDING AV VINDFELT  
SKOG I HOGSTKLASSE 4 OG 5

Det kan gis inntil 75 prosent tilskudd på den delen av driftskost-
naden som overstiger 370 kr/m3 (fastmassekubikk) rundvirke 
eller energivirke, begrenset oppad til 100 kr/m3.

TILSKUDD TIL OPPRYDDING AV VINDFELT  
SKOG I HOGSTKLASSE 3

Det kan gis inntil 75 prosent tilskudd på den delen av driftskost-
naden som overstiger 230 kr/m3 (fastmassekubikk) rundvirke 
eller energivirke, begrenset oppad til 100 kr/m3.

TILSKUDD TIL TAUBANEDRIFT
Det kan gis et tilskudd på inntil 600 kr/m3 (fastmassekubikk) 
rundvirke eller energivirke.

Denne tilskuddsordningen kan ikke kombineres med andre 
driftstilskudd i kommunen.

SØKNAD OG UTBETALING
Søknad skal sendes kommunen på søknadsskjema fastsatt av 
Landbruksdirektoratet, enten elektronisk eller på papir. Søknad 
om tilskudd skal være framsatt og godkjent før driften igangsettes. 
Dette kan fravikes i særlige tilfeller og for drifter igangsatt før 
ordningen ble virksom.

Søknadsfrist for skogeier på denne ordningen er 01.11.2022. 
Dokumentasjon og krav om utbetaling av tilskudd må tilsvarende 
være sendt kommunen seinest 25.11.2022.

Tilskudd under 2 000 kroner utbetales ikke.

For spørsmål om ordningen, ta kontakt med Bjørn Lauritzen i 
MEF Skog: bjorn.lauritzen@mef.no  

MEF Skog har arbeidet for å få etablert en tilskuddsordning til opprydding 
av vindfall etter stormen 19. november 2021, samt senere vindfellinger 
vinteren 2021/2022. Nå er ordningen på plass.
Tekst: Runar F. Daler – rd@mef.no

Tilskuddsordning etter  
stormfellinger i høst og vinter

Møt oss på stand 
E01-11 11-14 mai
for å høre mer. engcon.com

Automatisk hurtig-
koblingssystem 
med EC-Oil 

DEN NYE ENGCON-STANDARDEN:

annons_ec-oil_184x62mm_no.indd   1annons_ec-oil_184x62mm_no.indd   1 2021-12-21   10:292021-12-21   10:29
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Det er Norsk Bergforening og Veiteknisk Institutt som sammen 
arrangerer Stein i vei. I år var konferansen lagt til Lillehammer, i 
en region hvor det de siste ti årene har vært og er planlagt storstilt 
veibygging. Innlandet har blant annet fått ny E6, E16, rv. 4 og rv. 
3, og enorme mengder tonn med stein har gått med. 

NORGES STØRSTE VEIEIER
Stein Tronsmoen (Sp), leder av Hovedutvalg for samferdsel i 
Innlandet Fylkeskommune, presenterte fakta om fylket, som 
for to år siden ble til etter sammenslåingen av Hedmark og 
Oppland. Ifølge Tronsmoen er Innlandet det mest spredt 
bebodde fylket i Norge (ikke Finnmark som mange tror). Fylket 
er 20 prosent større enn Danmark, har 371 000 innbyggere, 
avstanden mellom det østligste og vestligste punktet er 430 
km, består av 46 kommuner, og er Norges største veieier av 
samtlige fylker (8401 kilometer) – kun staten er større veieier, 
med om lag 10 000 kilometer. 

ENTREPRENØRENS ANSVAR
Flere av innleggene de to konferansedagene omhandlet asfalt, 
blant annet nye retningslinjer for bruk av asfalt. Geir Berntsen fra 
Statens vegvesen informerte om revisjon av asfaltretningslinjene. 
Om hvordan rapport nr. 670 «Retningslinjer for asfalt 2019» i sin 
tid ble hentet ut fra Håndbok N200, for så å bli splittet, og hvor 
materialer og utførelse var ført tilbake til N200 under kapittel 6. Alt 
som omhandler kontroll er skilt ut i eget dokument – Rapport nr. 
800 «Dokumentasjon og kontroll av asfalt». Denne er innarbeidet 
i konkurransegrunnlaget for 2022. 

– Et viktig hovedprinsipp er at entreprenøren skal være ansvarlig 
for at riktig kvalitet blir levert. Entreprenøren skal kontrollere og 
kvalitetssikre all produksjon i kontrakten og legge frem nødvendig 

dokumentasjon for å vise at slik kvalitetssikring er gjennomført, 
sier Geir Berntsen.

KLIMAGASSUTSLIPP SOM TILDELINGSKRITERIUM 
– Målet er å redusere utslipp av CO2 i asfaltkontraktene med 50 
prosent innen 2030, sier Thor Asbjørn Lunaas i Staten vegvesen. 
Ifølge Lunaas er strategien for å nå dette, å øke bruken av EPD 
(Environmental Product Declaration), eller miljødeklarasjon på 
norsk. EPD skal kreves, leveres og vektes, da dette er en relativt 
enkel måte å få oversikt over CO2-utslippene i asfaltkontraktene 
på. I 2019 ble det levert 160 EPD-er fra hele landet, mens i 2020 
var antallet økt til 240. Dataene fra disse viser at det i snitt er 60 
kg CO2 per tonn asfalt. I 2019 ble det lagt 7 millioner tonn asfalt, 
noe som ga et CO2-utslipp på 420 000 tonn. Dette skal reduseres 
til 210 000 tonn CO2 i 2030. 

– Bitumen er den aller største CO2-synderen når det gjelder 
råvarer, mens fyring er den største i produksjonen, sier Lunaas. 
Han forteller at tiltak for å redusere CO2-utslippene kan være å 
produsere ved lavere temperatur, mer miljøvennlige fyringsme-
toder, ha kontroll på fuktinnholdet i tilslagsmaterialene, bruke 
kortreist stein, redusere transportavstander, gjenbruk av asfalt 
og bruk av biogent bindemiddel. Lunaas presiserer at tiltakene 
absolutt ikke må resultere i kortere levetid. Da vil CO2-regnskapet 
bli veldig dårlig. For å oppnå bedre CO2-regnskap vil tilbydere 
som kan vise til EPD med lavest CO2-utslipp får bonus, mens i 
motsatt tilfelle få malus (trekk). 

Noe av utfordringene med EPD er at jomfruelig stein per nå 
er best med tanke på utslipp, da uttak av stein «starter på null», 
mens stein som gjenvinnes må renses og vaskes, og får en dårligere 
EPD. Ifølge Norsk Bergindustri har foreningen tatt tak i dette og 
jobber med å få endret kriteriene i dagens EPD. 

Konferansen Stein i vei handler om nettopp det – stein i vei; i bærelag, grøfter, 
betong og asfalt. Sistnevnte ble mye omtalt, både som en utfordring og som løsningen 
for å kutte store mengder klimagassutslipp i forbindelse med veibygging.
Tekst og foto: Njål Hagen – njal.hagen@mef.no

 

Stein i vei og gjenbruk av asfalt

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

Austin Powder sitt oppdrag er å «forbedre verden 
vi lever i gjennom sikker og ansvarlig bruk av 
eksplosiver». Austin ble grunnlagt i 1833 og utvikler 
og produserer eksplosiver for gruvedrift, stein-
brudd, infrastruktur og olje-gassindustrien. Sikker-
het er vår første prioritet og er styrende for alle 
aktiviteter i vår verdensomspennende virksomhet.

I Europa fokuserer våre fabrikker i Tsjekkia, Polen og  Øster -
rike, på miljøvennlig produktutvikling, miljøansvar lige pro-
duksjonsprosesser og initiativer for å forbedre den gene-
relle sikkerheten til våre ansatte og kunder. 

Vi har gjort betydelige fremskritt ved å:
• Produsere blyfrie produkter
• Redusere plast i produksjonen
• Utøve god forvaltning av vannressurser
• Investere i toppmoderne produksjon og utstyrs-

oppgraderinger samt avansert automatisering
• Overvåke og redusere energiforbruket
• Redusere avfall fra produksjon med moderne 

prosesskontroll, resirkulering og implementering 
av sirkulær økonomi

• Minimere av skadelige gasser fra sprengning 
(som NOx, CO og CO2) på grunn av emballerte 
og bulkemulsjonsprodukter i verdensklasse

• Redusere plastforurensning i sprengstein

Fokus på miljøansvarlig produksjon
Vår tennerfabrikk i Tsjekkia har jobbet målrettet for å 
redusere utslipp fra våre produkter, både under produksjon 
og bruk. I det moderne produksjonsanlegget er det stort 
fokus på gjenvinning samt holde ressursforbruket nede.

Austin Detonator i Tsjekkia utvikler 
vårt elektroniske tennsystem, E*STAR. 
For å øke produksjonskapasiteten til 
elektroniske tennmidler har vi bygget 
opp en moderne produksjon, hvor an-
satte har et støvfritt arbeidsmiljø uten 
risiko for eksponering for giftstoffer.

En radikal, men usynlig redesign
Historisk har bly vært en integrert del i produksjon av 
spreng stoff og tennmidler. Austin Powder har investert tid 
og ressurser i forskning på erstatninger for bly. De nye miljø-
vennlige tennere er i produksjon og ute hos våre kunder nå

Forbedringer for ikke-elektriske tennere
• Produksjon bruker nå kun blyfrie komponenter 

og tennere under 1000 ms er nå helt blyfrie.
• Ny Shock*Star PF tenner («PF» står for 

plastfri) bidrar til en betydelig reduksjon av 
plastavfall i sprengstein fra tunnel.

Forbedringer for elektriske detonatorer:
• Tennere med forsinkelser opptil 1000 ms er blyfrie

Fremskritt for elektroniske detonatorer:
• Forsinkelse utføres av en elektronisk modul 

som ikke inneholder tungmetaller.
• Overlegen blyfri tennpilledesign
• Blyfri lodding på elektroniske moduler
• Stål i tennerledninger for effektiv material-

separering etter sprengning

En reise innen miljø og sosial bærekraft
I løpet av de siste fem årene har Austin Powder investert 
mer enn 5 millioner euro i å utvikle blyfrie pyrotekniske 
komponenter, redusere plastinnhold i tennmidler og å 
forbedre vårt E*STAR System. Vi planlegger ytterligere 
investeringer på over 10 millioner euro, når vi fortsetter 
vår ’bærekraftsreise’ og utvikler miljømessig ansvarlige 
tenn  middelprodukter som overholder REACH, RoHS, 
CLP og Green Deal-direktivene.

For Austin Powder vil miljømessig og sosialt ansvar være 
i forkant når vi streber etter å være den beste eksplosiv-
produsenten, som er de� nert av våre medarbeidere, våre 
lokalsamfunn og våre kunder i generasjoner fremover.

Sikkerhet har vår høyeste prioritet – og det starter hos hver 
enkelt av oss.

Vi er i dag i stand til å tilby deg og din oppdragsgiver en 
giftfri sprengningshverdag, fra tennmidler til Emulex og 
APB patronert emulsjon til Hydromite bulkemulsjon.

ANNONSE

Austin Powder forplikter seg til et miljømessig og 
sosialt ansvar for våre kunder, samarbeidspartnere, 
medarbeidere og lokalsamfunnene vi jobber i.

LES MER HER:

Fra plastavfall til WPC-dekke
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MYE STEIN: Det er bygget mange kilometer med 
ny vei i Innlandet de senere årene. Målet er å 
redusere CO2-utslippene i asfaltkontraktene  
med 50 prosent innen 2030. 
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Stammelunneren, eller skidder som det heter på amerikansk, John 
Deere JD440 series A, forlot fabrikken i 1970, for å bli fraktet til 
Norge, og solgt av Oscar Skotvedt AS i Oslo. Selskapet var importør 
av John Deere anleggsmaskiner og skogsmaskiner frem til litt ut 
på 1980-tallet, da Felleskjøpet overtok importen.  

BANEBRYTENDE SKOGSMASKIN
John Deere startet produksjonen av stammelunneren JD440 i 1965. 
Den gang ble maskinen omtalt som banebrytende, og produsen-
ten skrøt av at den hadde en rekke funksjoner designet for å gi 
operatøren komfort, sikkerhet og en mulighet til å være produktiv 

i skogen. For øvrig ikke veldig ulik beskrivelsen flere produsenter 
også bruker om dagens maskiner. Før 440-modellen var stamme- 
lunnerene til John Deere ikke stort mer enn en motor i en ramme.

Modellen JD440 ble produsert fra 1965 til 1967, og ble da erstat-
tet av JD440 series A, som ble produsert frem til 1970. Fra 1970 
til '76 gikk den under betegnelsen JD440 series B. Det var ikke 
store forskjellen på de tre modellene, men den første modellen 
kunne leveres med enten bensin- eller dieselmotor, og kun manuell 
girkasse. De to siste modellene ble kun levert med dieselmotor, 
for øvrig lik i de to modellene, og begge kunne leveres med enten 
manuell girkasse eller powershift. Noe mer utstyr var nok tilført 

series B, da den var nesten 100 kilo tyngre enn sin forgjenger. 
JD44 series A ble levert med kun én vinsj med trekkraft på  

ca. 7,8 tonn. Da maskinen til Grepperud kom til Norge ble den 
bygget om hos Igland. Her fikk den ny lunnepanne og det ble 
påmontert totromlet  vinsj med trekkraft på 8 tonn. 

BARE I HELGENE
– Jeg kjøpte maskinen brukt hos Felleskjøpet på Hamar i 1985, sier 
Emil Grepperud. Vi møter han og nevøen, Nils Eivind Greppe-
rud, en solfylt lørdag i februar i skogen ved Blekktjern i Hemnes, 
i Viken (ved grensen mellom Akershus og Østfold). Her bruker 

Grepperud-karene den 52 år gamle stammelunneren til å frakte 
tømmer ut av skogen. 

– Vi driver på bare i helgene siden vi begge er i full jobb, sier 
Emil. I skogen er det Emil som håndterer motorsaga, mens Nils 
Eivind kjører John Deere-maskinen. 

Emil var frem til nyttår daglig leder i Hemnes Tre AS. Selskapet, 
som holder til i lokalene til det som tidligere var Grepperud sag, 
har spesialisert seg på listverk, utforinger og spiler. Emil var også 
tidligere eier, men har nå solgt selskapet til Stangeskovene AS. Nils 
Eivind kjører til daglig maskintransport for Skoveng Transport 
AS, og har god erfaring med maskiner og utstyr. 

Etter nesten to år med oppussing er den vel 50 år gamle John Deere 440 bedre 
enn noen gang, og brukes igjen til å hente ut tømmer fra skogen i Hemnes. 
Tekst og foto: Njål Hagen – njal.hagen@mef.no

Kjøpt, solgt og kjøpt tilbake 

– gammel stammelunner  
tilbake på kjente trakter  

SKIDDER: Etter en omfattende 
restaurering er stammelunneren 
tilbake i Hemnes-skogen.  

 LUNSJ: Hygge i skogen med strålende sol fra skyfri himmel og et bål 
som varmer. Fra venstre: Knut Grepperud, Nils Eivind Grepperud og Emil 
Grepperud (to brødre og en nevø).

TRANGT: På vei ned til første lunneplass må Nils Eivind Grepperud slak-
ke wiren for å få gjennom både maskin og tømmer. 
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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

jeg håper jeg slipper å gjøre noe med den, for det er så trangt der 
den sitter, sier Nils Eivind Grepperud. Han forteller at alt elektrisk 
er byttet ut og det er nå godt med arbeidslys rundt maskinen. 

Nils Eivind har lagt ned et stort antall timer i restaureringen 
av den vel 50 år gamle John Deere-maskinen. Det gikk nesten to 
år fra den ble hentet ut fra skogen i Telemark, til den var klar for 
skogsarbeid i Hemnesskogen. Nå er den i bruk på fjerde sesongen, 
og årlig blir den brukt til å frakte ut ca. 300 m3 med tømmer. 

– Etter restaureringen er den blitt veldig tight og fin. Faktisk er 
den mye bedre nå enn da jeg kjøpte den første gang i 1985, sier 
Emil Grepperud. 

TOTALRENOVERING
Skogen som Emil og Nils Eivind henter ut tømmer fra, hører til familie- 
gården som datteren til Emil driver nå i dag, og John Deere-maskinen 
ble i sin tid innkjøpt for å ta ut skog fra egen eiendom. Fra 1985 og 
ut et godt stykke på 1990-tallet ble maskinen brukt jevnlig, men 
etter å ha stått ubrukt en stund ble den solgt i 2002.  

– Jeg trodde ikke jeg hadde bruk for den lenger, så jeg solgte 
maskinen til en kar fra Telemark, sier Emil. Men så, i 2017, meldte 

behovet for en skogsmaskin seg, og Emil tok kontakt med han 
som kjøpte den i 2002 for å sjekke muligheten for å kjøpe tilbake 
maskinen. Det viste seg at JD440-en nok en gang hadde stått 
ubrukt i mange år, og at den var til salgs. 

– Det gikk med mange flasker startgass, men vi fikk den til 
slutt opp på maskinhengeren og hjem til Hemnes, sier Emil. Etter 
en rask gjennomgang av maskinen, viste det seg at det var stort 
behov for reparasjoner, og det ble bestemt å plukke hele maskinen 
fra hverandre. 

NY MOTOR
– Det var ikke et eneste rundt hull, alle hullene var blitt ovale 
etter mange års hardt bruk, sier Nils Eivind. Det var han som fikk 
jobben med å restaurere John Deere-maskinen. Det viste seg at 
framvogna var i så dårlig forfatning at den måtte byttes, og de fikk 
tak i en brukt ramme i god stand fra Flatdal i Telemark. 

Motoren var også i dårlig forfatning, og da den ble åpnet skjønte 
Emil hvorfor de måtte skifte toppakning flere ganger forrige gang 
han eide maskinen. 

– Sylinderforingene sto skeivt, noe de antageligvis hadde gjort 
i alle år, og med mye annet feil på motoren, fant vi ut at det beste 
var å bytte motor, sier Emil. Motoren som er satt inn er noe nyere 
enn originalmotoren, og har i tillegg noe mer effekt. 

Originalmotoren, med betegnelsen 4219, der 4-tallet angir antall 
sylindre og 219 er volum i kubikktommer (cubic inches), er byttet 
ut med en 4239-motor. Med andre ord større volum, og i tillegg 
er effekten økt fra 75,5 hk til litt over 80 hk. 

TIGHT OG FIN
– Det eneste vi ikke har rørt er girkassa. Den fungerer helt fint, og 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
John Deere JD440 Series A

Årsmodell: 1970 
Motor(original): John 
Deere 4219, 4-sylindret 
diesel, 219 ci (3588 cm3) 
Effekt: 75,5 hk
Dreiemoment: 234,6 Nm
Drivverk: 4X4, stiv bakak-
sel, differensialsperre på 
framaksel

Girkasse: Powershift, 8 gir 
forover, 4 gir revers
Lengde: 589 cm
Bredde: 226 cm
Akselavstand: 226 cm
Bakkeklaring: 45 cm
Vekt: 6350 kg

Kilde: Tractordata.com

 FULLT LASS: 16 stammer ble det plass til på denne turen. Nils Eivind Grepperud har hatt på flere, men da var det bedre fremkommelighet. 

ENKELT: Ifølge John Deeres 
brosjyre fra da maskinen 
var ny «hadde John Deere 
440 series A en rekke 
funksjoner designet for å 
gi operatøren komfort, sik-
kerhet og en mulighet til å 
være produktiv i skogen».

ETTERMONTERT: Maskinen ble originalt levert med en vinsj, men da den 
kom til Norge ble den påmontert totromlet Igland-vinsj med trekkraft på 
åtte tonn. 

ORIGINALT: Oscar Skotvedt var importør av John Deere anleggsmas-
kiner og skogsmaskiner fram til litt ut på 1980-tallet, da Felleskjøpet 
overtok importen.  

LAGARBEID: Emil Grepperud (lengst unna) feller trærne, mens Nils 
Eivind Grepperud sørger for å få dem ut av skogen. 
 

LUNNEPLASS: Lasting av flere stammer før siste transportetappe 
ut av skogen. 
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Se alt av tanker 
og tilbehør på  
dieseltank.no

Stormen i november, som gikk spesielt hardt utover Sør-Aurdal kommune i Valdres, 
var startskuddet på en helt ny satsing for skogsentreprenøren Valdres Skog. 
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Satser på  
droner i skogen

SKOG

Ekstremværet den 19. november i fjor førte til enorme ødeleggelser. 
Bare i Sør-Aurdal kommune ble hele 300 000 m3 skog ødelagt. 
Nå pågår opprydningen for fullt, med drone som hjelpemiddel. 

– Jeg har vært nysgjerrig på droner en stund, og tenkt at det 
kunne gi oss muligheter. Ødeleggelsene etter stormen i november 
var en god anledning til å prøve det. En drone burde jo kunne gi 
en enkel og god oversikt over vindfallet, forteller skogsoperatør 
Mikal Råheim i Valdres Skog. Han kjører både hogstmaskin og 
lassbærer til vanlig, men han er også primus motor for bedriftens 
satsing på droner. 

NØYAKTIG OVERSIKT
– Det viste seg raskt at den fungerer meget godt, fortsetter Råheim 
og viser Anleggsmaskinens utsendte hvordan dronen fungerer. 
Mens vi står der ute og prater, hører vi en fjern durelyd som blir 
gradvis sterkere – nesten som lyden av en stor bie. Plutselig ser vi 
den – dronen – i rask nedstigning over oss. Råheim har program-
mert den til å fly tilbake fra fotooppdraget den har vært ute på, 
og den lander nærmest helt av seg selv. Når den er et par meter 
over bakken overtar han finstyringen og manøvrerer den lekende 
lett ned på asfalten ved siden av oss.  

– Dronen tar mange bilder, med stor overlapping, og ved hjelp 
av et dataprogram får vi et såkalt ortofoto – et detaljert georeferert 
bilde. Dermed kan vi se nøyaktig hvor vindfallet er, måle arealet, 

estimere volum og vurdere hvor vi best kommer til med hogst-
maskina og lassbæreren. Man får jo ikke den samme oversikten 
når man sitter inne i maskina, og det er for dyrt å sitte i maskinen 
og lure på hvor det er vindfall, forklarer han.

  – Dette bidrar til mer effektiv drift i vindfallområdene, noe som 
er spesielt viktig nå, ettersom vi må få mest mulig av tømmeret ut 
av skogen før sommeren, for å unngå barkebilleangrep.

PIONÉR BLANT SKOGSENTREPRENØRER
– Hvordan ville dere gjort dette på «gamlemåten», uten drone?

– Da måtte vi tatt beina fatt. Det tar jo veldig mye tid å gå rundt 
til fots for å få den samme oversikten. Ikke er det så lett å komme 
fram over alt, heller. Det kan være vanskelig å orientere seg og 
det er svært ressurskrevende. Ved å bruke drone sparer vi rett og 
slett veldig mye tid, sier Råheim forøyd. Han kjenner ikke til andre 
skogsentreprenører som bruker drone på denne måten.

– Det er selvfølgelig mange gode dronefotografer rundt om i 
landet, og jeg vet at enkelte aktører i skogbruket, som for eksempel 
Skogbrand og Viken Skog, bruker drone, men så vidt meg bekjent er 
det ingen andre skogsentreprenører som gjør det foreløpig, sier han. 

ENKEL Å BRUKE
– Kan du fortelle litt om selve dronen dere bruker?

– Dette er en drone av typen DJI Phantom 4 Pro V2.0. Den er 

lett å styre, har en rekkevidde på over åtte kilometer og den har 
sensorer som gjør at den ikke flyr på ting. Dronen er svært enkel å 
bruke; jeg bare taster inn en kjørerute, med høyde og geografiske 
punkter, så sender jeg den opp og den flyr nærmest helt av seg selv. 
Den går fint i både varme og sterk kulde, men rått vær liker den 
ikke, som regn og tåke. Da kan man risikere å miste kontrollen 
over den, sier han.

– Dronen har et veldig godt kamera og bildene har så god oppløs-
ning at man får god oversikt, samtidig som man ser bakken helt 
tydelig fra 100 meters høyde. Programvaren vi bruker heter Drone 
Deploy, som vi altså benytter til å lage ortofotografier. Det er også 
mulig å lage 3D-modeller med programmet, men det er ikke så 
interessant for oss foreløpig. 

KOMMET FOR Å BLI
– Hvordan ser du for deg å bruke dronen framover, når oppryd-
ningen etter stormen er over?

– Nå er vi jo i startgropa med dette her, og driver fremdeles 
og lærer oss opp. Men jeg ser for meg at den kan være et godt 
planleggingsverktøy for kommende skogsdrifter, og samtidig et 
godt dokumenteringsverktøy for det som har blitt gjort – både 
for vår egen del og for skogeier, sier Råheim. 

– Det er selvfølgelig relativt enkelt å få tak i oversiktsbilder av 
geografiske områder i dag, via nettet, men de vil jo aldri være 

helt oppdaterte, slik som dronebildene er. Ikke like detaljerte, 
heller. Ved hjelp av dronen kan vi, som sagt, enkelt og effektivt 
få oversikt over et område. Likevel erstatter den ikke helt det å 
inspisere området til fots. For å få den fulle og hele oversikt over 
alle slags forhold, bør man fremdeles gå ut i marka. Uansett er 
jeg overbevist om at dronen har kommet for å bli i skogbruket, 
avslutter han. 

PIONÉR: Mikal Råheim og Valdres 
Skog har hatt god nytte av drone i 
forbindelse med opprydding etter 
stormen i november. Han ser for 
seg flere nyttige bruksområder 
fremover. Her er dronen i ferd 
med å gå inn for landing.

DETAJERT: Dronen tar mange bilder, 
med stor overlapping, og ved hjelp 
av et dataprogram lages såkalt orto-
foto, som i dette tilfellet kan brukes 
til nøyaktig å se hvor vindfallet er, 
måle arealet, estimere volum og 
vurdere hvor man best kommer 
til med hogstmaskin og lassbærer. 
Bildene er tatt fra ca. 100-meters 
høyde. (Foto: Mikal Råheim).

SKOG
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Arbeidsfellesskap betyr at to eller flere entreprenører samarbeider 
om gjennomføringen av en kontrakt som inngås med en byggherre 
eller hovedentreprenør. Dette omfatter altså både horisontalt og 
vertikalt samarbeid (bruk av underentreprenør). 

I anleggsbransjen vil dette være aktuelt for entreprenører som 
ønsker å påta seg oppdrag de ikke har mulighet til å gjennomføre 
alene. Dersom de involverte selskapene ikke selv har reell kompe-
tanse til å utføre arbeidene – de er verken faktiske eller potensielle 
konkurrenter – vil samarbeid i de fleste tilfellene være lovlig. I 
andre situasjoner kan det være betydelig mer krevende å vurdere 
om et eventuelt samarbeid bør inngås. 

DET VIKTIGSTE SPØRSMÅLET
Forholdet mellom konkurrenter er regulert i konkurranseloven. 
Her står blant annet følgende (§ 10):

Enhver avtale mellom foretak, enhver beslutning truffet av 
sammenslutninger av foretak og enhver form for samordnet opptre-
den som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri 
konkurransen, er forbudt […] 

Entreprenører som vurderer arbeidsfellesskap, bør derfor innled-
ningsvis stille seg dette spørsmålet: Har selskapene mulighet til 
å by på den aktuelle kontrakten hver for seg? Dersom svaret er 
ja, kan disse i utgangspunktet ikke inngå samarbeid, da det vil 
begrense den faktiske konkurransen om oppdraget. Det vesentlige 
her er altså ikke hvorvidt de enkelte selskapene kan tenke seg å 
utføre oppdraget alene, men om de har en teoretisk mulighet til 
å kunne gjøre det.

KAPASITET
Samarbeid kan oppleves å være hensiktsmessig på grunn av stør-
relsen på prosjektet, men i disse tilfellene må man være særlig på 
vakt. Selskapene må blant annet gjøre en grundig vurdering av egen 
kapasitet. Naturlig nok vil kapasiteten til å påta seg nye prosjekter 
svinge i takt med den samlede oppdragsmengden. Dersom det er 
slik at et selskap som vurderer samarbeid med forholdsvis enkle 
grep kan utvide egen kapasitet og selv være i stand til å gi tilbud, 
kan dette tilsi at et eventuelt samarbeid vil redusere konkurransen 
og følgelig bør unngås. 

STORE KONSEKVENSER
Konkurransetilsynet har de siste årene hatt et betydelig fokus på 
samarbeid ved inngivelse av tilbud. Ved brudd på konkurranse-
regelverket kan tilsynet ilegge overtredelsesgebyr på inntil 10 
prosent av den årlige omsetningen i bedriften. Enkeltpersoner 
på sin side risikerer fengselsstraff inntil tre år, eller seks år ved 
forsett eller grov uaktsomhet. 

I 2010 ble to taxiselskaper ilagt overtredelsesgebyr på om lag 

tre millioner kroner for ulovlig 
samarbeid. I denne saken hadde det 
blitt etablert et felles selskap, som 
ved to anledninger leverte tilbud 
på rammeavtaler. Avgjørelsen ble 
i 2017 stadfestet av Høyesterett i den 
såkalte Ski Taxi-dommen. 

ANBEFALINGER
Innledningsvis må bedriftene foreta 
grundige analyser av både prosjektet 
og den enkeltes mulighet til selv å 
levere tilbud. Skriftlig dokumenta-
sjon er svært viktig. De involverte 
partene må kunne vise til hvilke vurderinger som har blitt gjort i 
forkant av etableringen av et arbeidsfellesskap. Vi anbefaler derfor 
at det føres referater fra møter på ledelses- eller styrenivå, der 
temaene samarbeid og arbeidsfellesskap har vært oppe til disku-
sjon. Dette gir et bedre beslutningsgrunnlag, noe som gjør veien 
kortere til gode – og riktige – avgjørelser.

Både underveis i prosessen der mulighetene for samarbeid 
avklares, og videre dersom det inngås arbeidsfellesskap, er det 
viktig at de involverte er bevisste på informasjonsflyten mellom 
selskapene. Vår klare anbefaling er at det ikke utveksles informasjon 
om pris og kostnader, med mindre det er strengt nødvendig for 
gjennomføringen av det aktuelle prosjektet. I tillegg er det slik at 
avtaler som legger føringer eller begrenser de enkelte selskapenes 
mulighet til å delta i andre, fremtidige samarbeid, vil være å regne 
som ulovlig konkurransesamarbeid.  

Det er publisert en sjekkliste på www.mef.no (under “Doku-
menter og maler”), som kan benyttes av selskaper som vurderer 
å inngå arbeidsfellesskap. 

Vurderer du å inngå samarbeid med en 
annen bedrift? Dette må du passe på. 
Av: Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørens Forbund (MEF)

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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Krantjenester 
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Arbeidsfellesskap 
– feller og muligheter

 Illustrasjon: Konkurransetilsynet. 

 Tone Gulliksen er advokat i 
Maskinentreprenørens Forbund 
(MEF). (Foto: Runar F. Daler).
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Stort lager
- rask levering   

Import / salg av
krokkasser og NC-hengere

se mer på www.krokkasser.

post@krokkkasser.no - 911 90 404

Brødrene Myhre AS har i vel 40 år utført en rekke forskjellige 
boreoppdrag, fra vannforsyning til hus og hytter, til store totalen-
trepriser for offentlige etater og privat næringsliv. Selskapet har 
tolv borerigger i «alle» størrelser, og utfører grunnundersøkelser, 
fundamenteringsboring, horisontalboring, som for eksempel 
veikrysninger, samt boring av vann- og energibrønner.

– Vi gjør det meste som kan utføres med senkborhammer, sier 
Håkon Myhre, daglig leder i Brødrene Myhre. Frem til i fjor høst 
ble boreriggene matet med trykkluft fra kun dieseldrevne kompres-
sorer, men i september fikk selskapet overlevert den første E-Air 
V1100 USD som Atlas Copco solgte i Norge. Kompressoren ble 
tatt i bruk i på en fundamenteringsjobb selskapet har i forbindelse 
med et stort utbyggingsprosjekt i Asker. 

NOK STRØM OG BATTERIPAKKE
– Vi brukte litt tid på finne en anleggsplass med stor nok trafo i 
nærheten, sier Myhre. Kompressoren trenger nemlig 400 ampere og 
400 volt. Så da utbyggerselskapet Conceptor Bolig AS, som for tiden 
har tomter og rettigheter til å oppføre over 2100 enheter alene eller 

i samarbeid med partnere i Langenga-prosjektet, tilrettela for nok 
strøm, lå alt til rette for å bruke den nye elektriske kompressoren. 

For å kunne bruke kompressoren på prosjekter hvor det ikke er 
tilgang på 400 ampere, har Brødrene Myhre bestilt en batteripakke. 

Jon-Andreas Ellefsen hos Atlas Copco opplyser at batteripakken 
kommer i en 10-fots container og har lagringskapasitet på 575 kW. 
Ved å benytte batteripakken holder det med tilførselstrøm på 125 
ampere, da batteriet «fôrer» på med de resterende 275 ampere. 
Batteriet skal ifølge Ellefsen holde til en lang arbeidsdag, og lader 
seg opp i løpet av en natt. 

– Når batteripakken blir levert, vil kompressoren bli mer fleksibel 
og kan brukes på flere prosjekter, sier Håkon Myhre. 

GOD KOMBINASJON
På dette prosjektet har Brødrene Myhre boret for rørspuntvegg 
og fundamentering. 

– Vi begynte på arbeidet med spuntveggen i november i fjor, 
og da den var ferdig fortsatte vi med fundamenteringsboring, sier 
Myhre. Han forteller at kombinasjonen med den nye elektriske 

kompressoren og Nemek 510 TS-boreriggen passer veldig bra til 
denne jobben, med tanke på rørdimensjoner og dybder. 

Selskapet har så langt boret 161 punkter og ca. 1000 meter (eks. 
rørspuntveggen), i dimensjoner fra 139 til 273 millimeter og i 
dybder fra 3 til 18 meter. I disse tallene inngår også fundamentering 
for to byggekraner. Totalt på prosjektet skal Brødrene Myhre bore 
i overkant av 230 punkter og 1300 meter. 

KORT RESPONSTID
Ute på prosjektet i Langenga 30, i Asker, møter vi boreriggope-
ratørene Dag Loeshagen og Ole Marius Godli. Det er trangt om 
plassen i byggegropa, og da vi er på besøk har de måttet koble 
fra trykkluftslangen. Der de står og borer må luftslangen krysse 
anleggsveien som brukes til massetransport inn og ut av anlegget. 
Loeshagen og Godli benytter tiden til å forberede videre funda-
menteringsboring og er i full gang med å sveise foringsrørene. 

– Fordelen med den nye kompressoren er at den leverer fullt 
trykk nesten umiddelbart, sier Loeshagen, og han viser oss den 
lille fjernkontrollen som brukes for å laste på eller slippe av luft. 

Brødrene Myhre AS, fra Jevnaker i Viken, var det første brønnboreselskapet 
i Norge til å gå til anskaffelse av Atlas Copcos helt nye elektriske kompressor. 
Reduserte driftskostnader, mindre støy og null utslipp er blant fordelene. 
Tekst og foto: Njål Hagen – njal.hagen@mef.no

Grønn trykkluft 
fra gul kompressor

TEKNISKE SPESIFIKASJONER 
Atlas Copco E-Air V1100 USD:

Arbeidstrykk: 5–14 bar
Luftmengde: 36,4–22,5 m3/min
Effekt: 208 kW
Strøm: 380–600 Volt (+/- 10 prosent)
Vekt: 2750 kg
Mål (LxBxH): 3470 x 1220 x 1800 mm

PÅ JOBB: Dag 
Loeshagen (t.v.) og 

Ole Marius Godli 
fundamenterer for 
boligutbygging på 
Langenga i Asker. 

FØRSTE: Brødrene Myhres E-Air V1100 USD er den første Atlas Copco 
solgte i Norge. Kompressoren er frekvensregulert og bruker ikke mer 
energi enn det den trenger til enhver tid. 
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Atlas Copco-kompressoren kan levere 22,5 m3/min ved 14 bar. 
Kompressoren er plassert helt i ytterkant av anleggsområdet, og 
tett på nærliggende bebyggelse. 

Av Henryk Hüls hos byggherre Conceptor Bolig AS, får vi opplyst 
at de har mottatt mange færre naboklager enn forventet, og at 
dette i stor grad skyldes at det verken er støy eller eksos fra den 
elektriske kompressoren. 

INGEN STØTTEORDNINGER
For at Norge skal nå målene for å bli lavutslippsland innen 2050 har 
myndighetene innført en rekke støtteordninger for næringslivet 
gjennom Enova. Dette har vært til nytte for både maskinleveran-
dører og entreprenører i forbindelse med å ta i bruk utslippsfrie 
maskiner. Mye er skjedd, men ikke alle tiltak omfattes av regelver-
ket. Et eksempel er el-kompressoren Brødrene Myhre har kjøpt. 

– Vi sjekket mulighetene for Enova-støtte, men dessverre var 
det ingen av programmene deres som passet for kompressorer, 
sier Håkon Myhre. Han forteller at de hadde to møter med Enova, 
men foreløpig er det ingen løsning for støtte til el-kompressorer. Så 
foreløpig må entreprenører som utfører brønn- og spesialboring, 
og som vil bidra til det grønne skiftet ved å gå til anskaffelse av 
elektriske kompressorer, dekke alle utgifter selv. 

LANGENGA, ASKER:

Utviklingspotensial 17 000 m2 bolig.
Området er regulert for bolig, idrettsanlegg, forretning 
og kontor.
Eierandel Conceptor Bolig AS: 100 prosent

Langenga-prosjektet vil bli et landemerke i Asker, i tett 
tilknytning til at Norges Cykleforbund bygger Oslo- og 
Østlandsregionens eneste sykkelvelodrom på området. 
Eiendommen ligger sentralt i Asker
kommune, med nærhet til idrettsanlegg og skoler på 
Risenga. Hele tomteområdet er 57 dekar. Området er 
regulert for bolig, idrett, forretning og kontor.
I tillegg til velodrom bygges et kombinasjonsbygg med 
skoler, barnehage og kontor. Det er Norges Cykleforbund 
og Nordr Eiendom som står for denne utviklingen. 
Det skal etableres ca. 240 boliger gjennom flere bygge-
trinn i Langenga-prosjektet. Etter salgsstart våren 2021 
er alle 48 leiligheter i hus 1 solgt, og 50 prosent av 
leilighetene i bygg 2, 3 og 4 solgt. Byggestart ble vedtatt 
sommeren 2021 og ferdigstillelse er estimert fra 2023 
og fremover. Det planlegges for lansering av nytt salgs- 
og byggetrinn i 2022. 

Kilde: Conceptor Bolig

RASK: Ole Marius Godli med fjernkontrollen som brukes for å laste på 
eller slippe av luft. Den elektriske kompressoren leverer raskere luft enn 
en tilsvarende dieselkompressor. 

TRANGT: Det er stor aktivitet på et relativt lite anleggsområde. På 
prosjektet bruker Brødrene Myhre AS en Nemek 510 TS-rigg, som har 
påmontert kran. 

SPUNT: Rørspuntveggen var 
det første Brødrene Myhre AS 
utførte på prosjektet. 

VI MØTES PÅ 
ARCTIC ENTREPRENEUR 

5. - 7. APRIL 2022
THE QUBE,  CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT

Stikk innom vår Stand B 
for en prat om det siste 

innen VMT, store rør, 
geosynteter og trafikkmateriell!

Scan for å se  
programoversikt

 GeosyntiaVMT Samferdsel

BD SF Helside-Anleggsmaskinen nr 10_2021.indd   1BD SF Helside-Anleggsmaskinen nr 10_2021.indd   1 25.11.2021   08:26:2325.11.2021   08:26:23

Vi 
treffes på 
STAND B!
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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

Rent vann. Bestandig.

Nytt avløp? Biovac har 
avløpsløsningene du 
måtte trenge:
• Minirenseanlegg
• Filteranlegg
• Trykkinfi ltrasjon
• Slamavskillere
• Pumpestasjoner
• Etterpolering
• m.m.

Biovac er din trygge samarbeidspartner når 
nye avløp skal etableres, og gamle avløp 
rehabiliteres - i hele Norge!

www.biovac.no
63866460 / salg@biovac.no

– Vi er stolte over å kunne presentere et 
top-of-the-line seminarprogram, som også 
er ekstra aktuelt for lokale besøkende, sier 
Bjarne Haugland i en pressemelding, Han 
er daglig leder i VA- og VVS-produsentene 
(VVP), som er arrangør av VA-Messene.

GRATIS
– Jeg håper virkelig at alle i bransjen ser verdien 
i å besøke disse kompetansehevende fore-
dragene som gir kunnskap som man så tar 
med seg tilbake til arbeidsplassen. Jobber du i 
bransjen vil du absolutt ikke gå glipp av denne 
informasjonsutvekslingen, fortsetter Haugland.

Seminarene er helt gratis og det kreves 
ingen spesiell påmelding, bortsett fra regis-
trering til messen på: www.vamessene.no

SEMINARENE PÅ VA-MESSENE 2022:
 ■ Store utfordringer og muligheter for 

vannbransjen i årene som kommer – 
Norsk vann/Thomas Breen

 ■ Kvalitetssikring av PE-ledningsanlegg 
med hovedfokus på sveisingen – Kristi-
ansand kommune/Dag Bruun Tobiassen

 ■ Vanntap fra ledningsnettet; en samfunn-
skostnad med muligheter – Bergen 
kommune/Christian Mack

 ■ Hvordan sikrer Oslo kommune riktig 
materialvalg – Oslo kommune (VAV)/
Elisabeth Hovda

 ■ Erfaringer fra aktuelle prosjekter og 
anskaffelser med fokus på miljø og 
krav til levetid – Trondheim kommune/
Håkon Pedersen

 
HER ARRANGERES VA-MESSENE:

 ■ Kristiansand, Sørlandet Travpark – 8. 
mars

 ■ Bergen, Grieghallen – 10. mars
 ■ Oslo, Telenor Arena – 15. mars
 ■ Trondheim, Tapperiet Dahls – 17. mars

Bilde fra messen i Kristiansand 2020. (Foto: VVP).

I tillegg til Norsk Vanns seminar om bransjens utfordringer og muligheter, holder 
kommunene seminar under messene i mars. De tar for seg hva som skjer i 
VA-bransjen lokalt.
Av: Redaksjonen - anleggsmaskinen@mef.no

Programmet for  
VA-Messene 2022 er klart

Egen produksjon, 
reparasjon og service

Løftemagneter og 
Metallseparatorer

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

NÅR VI DØDE  
VÅGNER

Det er nesten ikke til å tro. Av alle ting er 
fylkeskommunene i ferd med å komme på moten 
igjen. Et utskjelt, utarmet og nesten uteglemt 

forvaltningsnivå står opp fra de døde. Det kan vi gjøre til 
en fordel for vår egen bransje.

Jeg skal være den første til å innrømme at jeg for et 
tiår siden gjerne så dette forvaltningsnivået avviklet. 
Fylkeskommunene sto der ribbet for oppgaver og 
uten synlig evne til å gjøre seg relevante i våre liv. 
Den ene regjeringen etter den andre hevdet de ville 
fylkeskommunene vel, men var i praksis ikke villige til å 
overføre nye oppgaver til landets fylkeskommuner.

Det var nok flere enn meg – på tvers av politiske og 
geografiske posisjoner – som kjente det samme. Legg 
fylkeskommunen ned og overfør oppgavene til kommunene, 
tenkte mange. Norge, med vel 5 millioner innbyggere, 
trenger ikke tre forvaltningsnivåer var omkvedet.

Derfor er det ganske utrolig det som nå skjer. På ti år har 
fylkeskommunene gått fra å være glemt og gjemt, til å bli 
omfavnet av en stor del av befolkningen. 

Ja, det er nesten ikke måte på hvor viktige de plutselig 
har blitt i våre liv. Hvor fylkeshuset er plassert og hvor 
fylkesgrensene går har blitt en del av det daglige politiske 
ordskiftet, og til og med tema rundt middagsbordet hos 
oss som aldri har vært fylkespolitikere eller jobbet som 
fylkesbyråkrater. Vi er plutselig engasjert i debatten om 
størrelsen på Viken, vi mener noe om grensene til Akershus 
og vi har til og med et forhold til Altas plassering mellom 
Troms og Finnmark.

Jeg tror vi entreprenører – etter at den heteste diskusjonen 
har lagt seg – bør videreføre et godt og innsiktsfullt blikk 
på våre fylkeskommuner. Det er få bransjer som er mer 
avhengig av nettopp fylkeskommunene enn oss.

Fylkeskommunene har det fulle og hele ansvar for 
fylkesveiene. For to år siden fikk de overført ikke mindre 
enn 1400 ansatte fra Statens vegvesen. I starten tok det tid 

før de fikk fart på organisering og lagt ut nye prosjekter 
og anbud. Vi i MEF frykter selvsagt at det kan bli mer 
krøll når flere av fylkeskommunene igjen skal deles opp 
og ansatte spres rundt. Vi er derfor tett på både statsråd 
og fylkesordførere med sterke anmodninger om at denne 
oppgaven ikke må lide under eventuelle oppdelinger.
De aller viktigste oppgavene fylkeskommunene forvalter er 
likevel den videregående utdannelse av våre ungdommer. 
På dette området er bransjen 100 prosent avhengig av 
velfungerende og framtidsrettede fylkeskommuner. 

De må utdanne flere til å jobbe i våre næringer. De må sørge 
for at alle fylker, ikke bare noen, gir tilstrekkelige tilbud 
innen anleggsfag. Og de må, sammen med oss i bransjen, 
sikre at Norge har en av Europas beste lærlingordninger. 

Det gjenstår mye arbeid før vi er der. De må gjennom en 
krevende, men avgjørende politisk runde når det gjelder 
å prioritere yrkesfagene langt høyere. MEF kommer til å 
bruke mye krefter på at akkurat det skal skje. Vi tror det 
vil kreve tøffere interne prioritereringer og et felles løp 
mot nasjonale myndigheter for å få økonomiske rammer 
til flere yrkesrettede utdanningsplasser.

I mellomtiden kan alle landets fylkeskommune-entusiaster 
feire en uventet seier. De seneste årene har gitt oss et manus 
til den fylkeskommunale versjonen av Henrik Ibsens «Når 
vi døde vågner».

Arnstein Repstad
Styreleder i MEF

   

   

Nå kan du søke deg inn på fagskolestudiene:  

- Anleggsledelse  
30 studiepoeng (tidligere Mellomlederskolen) 

- Ledelse i maskinentreprenørfaget  
90 studiepoeng. (Mellomleder-, Prosjektleder- og 
Bedriftslederskolen)

Begge studiene er samlingsbaserte og tilrettelagt 
for deg som er i jobb

Skann koden for å lese 
mer på VEAs nettsider 
- eller søke. 

Ny fagskoleutdanning spisset for bransjen,
basert på MEFs skoler

 
Bli med MEF til vakre Hellas. Du må ikke være pensjonist for å delta, men du må 
være medlem i MEF. Alle som har lang bransjeerfaring og medlemskap i MEF, 
inkludert ledsagere, er hjertelig velkommen. Les mer på MEF.no. 

 
 

MEF Veterantreff 2022
14. - 21. september 
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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. 

SERVICEKONTORET
Fred Olsens gate 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
Kongens gate 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 Olsens gate 3, 
0152 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
seksjonressursogmiljo@mef.no

MØTEPLASSER I 2022
Det er flere messer og arrangementer framover. Vi gleder oss til å se dere!
Arctic Entrepreneur 5.–7. april på Gardermoen
Arbeidsgiverdagen 7. april på Gardermoen
MEFA i Stavanger 6.–8. mai 
NNBA i Tromsø 10.–12. juni
Landsmøtet i Ålesund 17.–19. juni 
Anleggstreff i Østfold 2.–3. september
Veterantreff i Hellas 14.–21. september
Loendagane 23.–25. september

ØK BEDRIFTENS  
KOMPETANSE – MELD  
DERE PÅ KURS
Kurskalenderen for våren er klar, og 
MEF-skolen kan tilby et variert utvalg av 
kurs til din bedrift. Vi har både fysiske og 
digitale kurs tilgjengelig.
Skann qr-koden for å komme til 
kurskalenderen på mef.no 

REGION ØST

MÅNEDENS 
BEDRIFT
Myrland Graveservice AS
Daglig leder: Arild Myrland
Holder til: Skreia, Innlandet
Medlem siden: April 2019
Hva jobber dere i hovedsak med? 
VA-prosjekter, tomtegraving for 
offentlig og privat.
Hva slags bakgrunn har dine ansatte? 
Fagbrev, maskinfører, og vi 
ønsker lærling.
Hvor mange ansatte er dere? Fem 
personer 
Hvorfor er dere medlem i MEF? 
KS-systemet, får hjelp på diverse spørs-
mål og diverse kurs og handels-
avtalepartnere.

REGION VEST

SERTIFISERT
Gratulerer til medlemsbedrift 
Ramsdal Maskin AS som er 
sertifisert innan ISO9001 
(kvalitetsledelse) og ISO14001 
(miljøledelse).

MÅNEDENS 
LÆRLING I 
JANUAR
Ruben Kjelshus
Alder: 19
Bedrift: Kvekroken  
Entreprenør på 2. året
Sted: Lora i Innlandet
Lærling i: Anleggsmaskin- 
førerfaget
Beste med yrket: Trives godt 
i firmaet og fikk flunkende ny 
hjulmaskin i sommer. Liker 
godt Komatsu.
Hobby: Driver mye i fjøset 
hjemme og hos naboen

REGION SØRVEST

FYLKESMESTERSKAP
18. februar var det fylkesmesterskap i 
Anleggsmaskinførerfaget på Sam Eyde vgs. 
I mesterskapet deltok det fire elever fra Vg2. 
Anleggsteknikk ved Sam Eyde vgs. og to elever 
fra Vg2 Anleggsteknikk ved Byremo vgs.
Vinneren ble Samuel Glamsland, vi gratulerer! 
2. plassen gikk til Simon Leksbø og 3. plassen 
gikk til Jakob Austegard. Alle tre er elever på 
Sam Eyde vgs.
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REGION NORD

FULLPAKKET MEDLEMSMØTE I TROMSØ
3. februar ble det avholdt medlemsmøte i Tromsø, hvor kommunen og fylkeskommunen 
presenterte store fremtidsplaner som kan resultere i mer jobb til våre medlemmer.

JUBILEUMSMARKERING
I februar har vi hatt en runde i nordre Nordland, der vi 
stakk innom Ofoten Maskin og delte ut plakett for 25 års 
medlemskap i MEF. Vi gratulerer! Det ble også en tur til 
Patrik Bones Olsen og Visinor før turen gikk til Lødingen 
og Kyrre Nibe As. 

MEDLEMSBESØK I ROGALAND
Endelig er det tid for medlemsbesøk igjen. 4. februar var Julie Brodtkorb 
på tur med regionsjef Marie Oftedal i Rogaland. Først besøkte de Stan-
geland Maskin. Stangeland er en av Norges store og stolte entreprenører 
(tredjegenerasjon Stangeland), hvor mottoet er at bedriften skal overla-
tes til neste generasjon i enda bedre stand. 
Neste stopp var hos Bente Håland. Bente er daglig leder og eier av Håland Asfalt. Det var spennende å høre historien om hvordan, 
og hvorfor, Bente startet sin bedrift i 2010, som nå har sju årsverk. 
Begge bedriftene har kommet med gode innspill til saker vi i MEF skal jobbe videre med! Takk for en fin dag!

REGION SØRØST

FLERE NYE  
MEDLEMMER
Vi kan ønske velkommen til seks nye medlemmer 
i Region Sørøst!
MEF avd. Buskerud: Anleggsgartner Bjørn T Bjerknes AS,  
Viken Grunnarbeid AS og TtM AS
MEF avd. Vestfold: Olsen Transport og Utleie AS og  
Graveservice Vestfold AS
MEF avd. Telemark: Fjærekilen Entreprenør AS

SKOG

NY SKOGSJEF 
I GLOMMEN 
MJØSEN SKOG
Torgrim Fjellstad blir ny skog- 
sjef i Glommen Mjøsen Skog. 
Han blir dermed en viktig 
samarbeidspartner for alle 
skogsentreprenører som kjører 
for GMS. MEF Skog gratulerer 
Torgrim med jobben.

BRØYTEMØTER
Region Nord har arrangert flere brøytemøter i 
samarbeid med NLF. Det har vært gode møter 
med diskusjoner og presentasjoner. I møtene  
ble det gitt informasjon om de kommende 
brøytekontraktene som skal ut på anbud i vinter. 
Forhåpentligvis ser vi mange av våre entrepre-
nører i konkurransene som kommer.

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



Basal AS 

Lille Grensen 3, 0159 Oslo 

basal.no

Reduser CO2 utslippet betydelig ved bruk av betongrør og 
-kummer.

Betongresepten som benyttes av Basal-produsentene er 
utviklet og optimalisert for å få lavest mulig CO2 utslipp og 
best mulig kvalitet for å sikre lang levetid. 

Produktene er robuste, tåler enorme belastninger og kan 
omfylles med grove omfyllingsmasser, som gir betydelig 
redusert miljøfotavtrykk! 

Våre norske eiere har god geografisk spredning og leverer  
kortreiste produkter direkte til grøftekanten.

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

Tenk miljø.

Tenk levetid.

Tenk Basal-produkter.

Basal ann 2022 helside.indd   4Basal ann 2022 helside.indd   4 10.02.2022   15:35:5210.02.2022   15:35:52

kjetting.no

BLÅMANN ANLEGG er en helt ny 
kjetting som kombinerer et svært 
tett mønster med godt grep og 
Blåmanns unike kvalitet og styrke. 
Tilgjengelig i 11 og 13 mm.

Den unike BLÅMANN-herdingen 
gjør det mulig å lage en kjetting 
som tåler mer over lengre tid enn 
andre kjettinger.

E-post: bestill@kjetting.no
Tlf. 35 96 87 90

ANLEGG

#kjettingføre

GJØR
JOBBEN.

Uansett føre.

g 

MEF-medlemmer får MEF-medlemmer får 40%40% rabatt på hjulkjetting rabatt på hjulkjetting
Bruk rabattkoden Bruk rabattkoden MEF2021MEF2021 eller finn din forhandler på kjetting.no eller finn din forhandler på kjetting.no

www.kjetting.no
NORGES STØRSTE NETTBUTIKK FOR KJETTING

Vi sees på Vi sees på 
Arctic Entrepreneur!Arctic Entrepreneur!

Du finner oss 
på standnr. 28

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



Opplev enkel, rask 
og fleksibel tanking 
ved å registrere deg 

i Circle K PRO. 
LES MER PÅ CIRCLEK.NO/PRO

Enkelt
Betal drivstoff med mobilen.

Raskt
Få betalingstilgang  
uten ventetid. 

Fleksibelt
Har du ikke kort? Null problem, 
du har det i telefonen din.

circlek.no/pro

MOBILBETALING
FOR BEDRIFTER
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