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ANNONSE

         Annonsørinnhold

Energikompaniet = 
konkurransedyktig, 
personlig service og 
rask levering!
Kai Roger Lund i maskinentreprenørselskapet Stian A. Olsen 
AS og Jan Erik Johnsen i Baneservice AS forteller begge en-
tusiastisk om sine erfaringer med Energikompaniet, det 65 år 
gamle energiselskapet som holder til på Kløfta
Med tøffere marginer i bransjen var det viktig for oss å ha en leverandør med konkurransedyktige 
betingelser, forteller Lund. Vi får samme gode pris, uavhengig av volum. Det er forutsigbart, og gjør 
at vi slipper å flytte store tanker rundt på anleggene for å få god pris. Med 8 gravemaskiner i full drift 
er vi avhengige av en stabil leveranse, og så liker jeg veldig godt den personlige servicen Energikom-
paniet tilbyr. Vi kan sende SMS til sjåføren og få drivstoff levert kjapt og når vi ønsker på anleggene 
våre, det gjør at vi kan drive effektivt med fokus på det vi skal gjøre. 

Løsningsorientert i forhold til tidligere leverandør synes jeg er en god definisjon på arbeidet En-
ergikompaniet gjør, forteller Johnsen hos Baneservice videre. Hos Energikompaniet er de opptatt av 
løsningen og kundeservicen, og er veldig raskt på plass ved fylling. De vet godt hvordan vi vil ha det, 
så derfor trenger vi ikke være til stede da de kommer med drivstoff. Jeg anbefaler Energikompaniet 
på det varmeste!

Men hva sier Energikompaniet selv til all denne rosen? Stig Magnus Nafstad, som eier selskapet 
sammen med broren Tom, takker for gode tilbakemeldinger. Vi kan være konkurransedyktige over-
for våre kunder igjen fordi vi har valgt Best som samarbeidspartner, og de opplever vi er til stede for 
oss som kunde. Ved å benytte Best kan vi være en forhandler opptatt av god pris og god service, og 
det er slik vi ønsker å drive selskapet vårt avslutter Nafstad med et smil. 

Om Energikompaniet:
Energikompaniet holder til på Kløfta og dekker Oslo samt store områder nord og øst for Oslo. De har 
opparbeidet seg god kompetanse og kundemasse på biodiesel og biofyringsolje. 

Om Best Stasjon: 
Best Stasjon har gjennom 22 år bygget opp et nettverk av lokale forhandlere som eier eller driver 
en bensinstasjon eller energiforhandler. Best har nå nærmere 130 bensinstasjoner og 17 energi-
forhandlere spredd over hele landet – opptatt av å bygge kjennskap og troverdighet med sterk lokal 
tilhørighet. Alle firma- og privatkort fra Circle K kan benyttes på Best sine stasjoner, med samme rabatt 
på drivstoff. Finn din lokale energiforhandler på beststasjon.no. 

Biovac Environmental 
Technology AS er  
en ledende leverandør 
av vann- og avløps- 
løsninger til offentlige  
og private kunder.  
Selskapet omsetter 
for over 200 millioner i 
Norden. Med mer enn 
14.000 leverte anlegg av 
ulik størrelse og mer enn 
30.000 årlige gjennom-
førte servicebesøk  
bare i Norge, har  
Biovac Environmental 
Technology AS en  
unik kompetanse og 
erfaringsbase.

Salgssjef, Vlad Kozlov, med 
vår nye UV-stasjon.Ny og hardfør løsning 

for fjerning av bakterier 
Vi i Biovac kommer nå med en UV-pakke for fjerning av bakterier fra 
avløpsvann som skiller seg ut fra andre løsninger på markedet. Med 
Biovac UV-Syklon sitter UV lampene i egen kum og er aldri i kontakt 
med avløpsvannet. Dette gjør at det ikke dannes gjengroing på  
lampene og man får en mer driftssikker og hardfør løsning. 

Biovac har i 40 år levert avløpsrenseløsninger i Norge, 
og vi ser at det er stort ønske om pakkeløsninger for 
enkel bestilling og leveranse hos våre forhandlere. 
Flere kommuner har satt strengere krav til renseeffekt. 
I tillegg til hva et minirenseanlegg klarer å rense selv 
ønsker noen en etterpoleringsløsning som kan doku-
mentere fjerning av 1000 tkb per 100 ml ved utslipp i 
sårbare områder eller badevannsresipienter.

Biovac UV-Syklon leveres for flere av våre an-
leggstørrelser fra 5 pe opp til 50 pe. Ved å tilby 
pakkeløsninger vet vi at det vil være veldig enkelt for 

forhandlere å bestille løsningen da denne kommer 
komplett og er enkel å montere i felt. Pakkeløsningen 
består av en slamavskiller med 3 kammer og ferdig 
ombygget utløp tilpasset komplett UV kum. Det lev-
eres også med alarm som standard og skjøtehalser til 
slamavskilleren og UV kummen for enkel tilpasning 
til terreng. 

Gjennom våre løsninger ønsker vi å gjøre det enkelt 
for våre eksisterende og nye forhandlere. Vil du være 
en del av vårt forhandlernettverk? Ta kontakt for en 
hyggelig prat! 



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

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

CONTAINERE, MASKINER OG UTSTYR TIL KILDESORTERING

Markedets bredeste utvalg  
av miljøcontainere

REDUSERT EGENVEKT – MINDRE FORBRUK AV DRIVSTOFF – MINDRE UTSLIPP AV CO₂
Flere av våre kunder benytter Strenx og Hardox stålkvalitet i containerne for bedre bærekraft i prosjektene.

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

transport og rivning

• Sertifiserte liftcontainer, steinkasser og løfte-
kurver til løft på byggeplassen

• Sedimenteringscontainere fra 13 – 37 m3 
beregnet for oppsamling av slam fra tunnel-
boring og annen anleggsvirksomhet

• Containere for oppbevaring av farlig avfall 
med oppsamlingskar i bunn 

STORT LAGER • RASK LEVERING • 
KVALITET FOR LENGER LEVETID

Elektriske knusere siden
midten av 80-tallet

Elektrisk drivverk for en
miljøvennlig og økonomisk drift

Robust design for
driftsikkerhet og lang
levetid

+47 90740292 | post@ritas.no | www.ritas.no

Når kvalitet og driftsikkerhet teller mest

Det er enkelt å sette på og ta av sidekarmer og annet 
utstyr, og pålasting kan gjøres ved hjelp av sideveis 
justérbar rampe eller hel rampe.

Brian James General Plant er slitesterke tilhengere 
som kan brukes til omtrent alle formål. De finnes i 
flere ulike lengder og bredder, så vel som i enkel-, 
dobbel- og trippelakslede varianter.

 Med Brian James’ nye maskinhengerserie kan du 
trygt transportere alt fra minimaskiner, minitraktor-
er, minigravere, sakselifter og valser. Se vår nettside 
for alle Brian James-modeller; 
www.tilhengernor.no

ANNONSE

Brian James setter ny standard  
med maskinhengerserie
General Plant maskin- og multifunk- 
sjonshengere fra den britiske kvalitets- 
produsenten Brian James er en uslåelig 
kombinasjon av design, innovasjon  
og pris. Deres nye Click & Connect- 
system gjør det raskt og enkelt å  
bygge om eller justere tilhengeren  
til ditt behov.

SJEKK: tilhengernor.no/merker/brian-james/
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Apati eller handling 
Når vi hører om den nærmest uvirkelige situasjonen i Ukraina for tiden, kan man bli både målløs, 

maktesløs og apatisk. De grusomme TV-bildene fra sønderbombede byer i et land ikke langt borte gjør 
uutslettelig inntrykk. Bilder de fleste av oss kun har sett i svart-hvitt tidligere – fra 80 år siden. Det er 
nesten ikke til å fatte at slikt kan skje i Europa i dag. Det er så altoverskyggende at det kan få hverdagen 
her hjemme til å fremstå som nesten litt meningsløs. For hvilken betydning har vel trivielle ting her på 
berget, sammenlignet med den humanitære katastrofen vi er vitne til litt lengre ned i Europa? 

Og det virker kanskje litt navlebeskuende av oss her i Norge å peke på egne utfordringer i disse tider, 
sett i lys av den tragiske krigen. Faktum er likevel at situasjonen i Ukraina får konsekvenser også her i 
landet. Ikke minst for bedrifter i anleggsbransjen. Den er nemlig med å bidra til en tilnærmet ukontrollert 
prisøkning på diesel, strøm og metaller, og skaper reell frykt for permitteringer og konkurser i bransjen. 
Ifølge MEF er situasjonen for medlemsbedriftene akutt, og mer truende nå enn under pandemien. 
Dersom dette ikke blir møtt med konkrete tiltak fra regjeringen, kan vi stå overfor tap av et betydelig 
antall arbeidsplasser de nærmeste månedene. La oss dermed håpe at myndig-
hetene ikke er lammet av nevnte apati.

Enkelte der ute, også i anleggsbransjen, er verken handlingslammet eller 
apatiske i møtet med det dystre nyhetsbildet. De tar i stedet saken i egne 
hender. Ikke for å løse egne økonomiske bekymringer, men for å redde 
menneskeliv. Vi i Anleggsmaskinen var på plass da en liten maskinentreprenør 
kom tilbake til Norge med en busslast full av ukrainske flyktninger. Snakk om å 
gjøre noe meningsfullt! 

Runar F. Daler – rd@mef.no
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Bestill hos MEF. Tlf. 22 40 29 00, e-post: anleggsmaskinen@mef.no. 
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PASSER FOR BÅDE MODERNE  
OG ELDRE MOTORER
Valvoline HD Extended Life 50/50 RTU er en kjølevæske for 

lastebiler, busser, anleggsmaskiner og industrielt utstyr, og 

oppfyller kravene til de ledende Heavy Duty motorprodusenter. 

Produktet er fritt for nitritt, aminer og fosfater som gjør 

det mer miljøvennlig. Kjølevæsken beskytter kjølesystemer 

mot frost, korrosjon og overoppheting. Dette gjelder både 

moderne biler med aluminiumsmotorer og eldre kjøretøyer med 

støpejernsmotorer. Med HD Extende Life forlenges levetiden 

til kjøretøyets kjølesystem. Produktet er blandbart med andre 

kjølevæsker med samme mono-ethylene glycol. 

 

 

 

 

 

 

UNNGÅ FEILAPPLIKASJONER 
OG REDUSÉR DRIFTSKOSTNADENE

HD Extended Life kan brukes til Heavy Duty motorer i alle 

materialer. Ved bruk av én kjølevæske kan man derfor unngå 

feilapplikasjon. Kjølevæsken gir langsiktig beskyttelse til 

motorens kjølesystem i minst 3 år, 7.000 timer eller 500.000 

kilometer. Dette bidrar til reduserte driftskostnader.

VALVOLINETM 
HD EXTENDED LIFE
Én kjølevæske for tyngre kjøretøy
gir reduserte driftskostnader. 

KJØLEVÆSKE FOR TYNGRE KJØRETØY

TECHNOLOGY
SI-OAT

COOLANT COLOR
RED

VALVOLINE OIL AS

Industriveien 27B

2020 Skedsmokorset

Tlf. 64 83 52 00

www.valvoline.no

JOAKIM SKOGLUND

Key Account Manager C&I 

joakim.skoglund@valvoline.no

Tlf. 92 02 70 34

JON ANDRÉ SUNDENG

Salgs -og markedssjef 

jon.sundeng@valvoline.no

Tlf. 92 28 00 04

Besøk vår stand på Vei og Anlegg
11.–14. mai 2022 (Norges Varemesse) 

– Det politiske Norge må forstå alvoret i 
denne situasjonen. Vi mottar nå alarme-
rende rapporter fra alle deler av landet om 
hvordan denne eksplosive prisøkningen 
særlig på diesel, men også på strøm og 
metaller, skaper uro, permitteringsfrykt 
og i verste fall fare for konkurser, sier admi-
nistrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb.

PRISENE MÅ NED – NORGE HAR RÅD
MEF-sjefen mener det haster å iverksette 
kraftfulle tiltak som møter denne krisen 
bransjen nå opplever.  

– Prisene på anleggsdiesel og diesel til 
næringsformål må nedjusteres umiddel-
bart. Norge har råd til dette. Landet øker 

eksportinntektene med seks-gangen grunnet 
den globale prisstigningen, sier hun.

– Videre bør det vurderes en krisepakke til 
landets maskinentreprenører, slik som under 
pandemien. Det bør også gjennomføres en 
prisregulering fra kommuner, fylker og stat 
i pågående prosjekter. Det kan redde flere 
bedrifter og arbeidsplasser gjennom 2022.

BYRDENE MÅ FORDELES
– MEF appellerer til byggherrer om å ta sin 
del av byrdefordelingen, slik at underentre-
prenører ikke blir sittende igjen med hele 
regningen alene. Det gjelder både offentlige 
og private prosjekter, fortsetter Brodtkorb.

– Det må også tas høyde for betydelig 

større usikkerhet om risikobildet i fram-
tidige kontrakter, og man må sørge for at 
byrdene fordeles mellom byggherre og 
underentreprenører i kommende prosjekter, 
slår hun fast.

– Vi sto gjennom pandemien på en beun-
dringsverdig måte. Denne situasjonen er 
annerledes, men kanskje enda verre for 
våre medlemsbedrifter. De skal vite at MEF 
skal gjøre alt som står i vår makt for å bistå 
dem og ivareta deres interesser, avslutter 
Brodtkorb. 

Alarmerende prisøkning 
– fare for konkurser
Den nærmest ukontrollerte prisøkningen på diesel, 
strøm og metaller skaper frykt for permitteringer og 
konkurser i bransjen. MEF krever nå politisk handling.
Tekst: Runar F. Daler – rd@mef.no

HASTER: Den 
eksplosive pris- 
økningen skaper 
stor bekymring 
i bransjen. – Det 
haster å iverksette 
kraftfulle tiltak, sier  
Julie Brodtkorb, 
administrerende 
direktør i MEF. 
(Foto: Jørn  
Søderholm).

Olav Ingstadsvei 12, 1351 Rud  -  Tlf. 67 17 19 30  -  www.ntm.no   

NTM KGH-NTM7500-Kran NTM KG-2B / KGH-2B baklaster NTM KG en-kammer baklaster

NTM K en-kammer 
NTM K-2K to-kammer 

Krokløft NTM KG/KGH baklaster NTM FLP Frontlaster

MAS - 2 LAXO liftdumper 12T og 18T - Enkel eller dobbel lift. Leveres også med rotator. 
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– Jeg er skuffet over at Vedum, etter å ha 
innkalt oss til møte, ikke dukket opp. Han 
er tydeligvis ikke interessert i å lytte til 
entreprenørbransjen, sier en tydelig skuffet 
Julie Brodtkorb, administrerende direktør 
i Maskinentreprenørenes Forbund, etter 
møtet i Nærings- og fiskeridepartementet 
fredag 18. mars. 

MASSEOPPSIGELSER
Med seg til møtet hadde Brodtkorb og 
MEF-medlem Svend Ingvar Hoel Larsen, 
daglig leder i Larsen Maskin og Transport 
AS fra Hammerfest, resultatene fra den 
ekstraordinære medlemsundersøkelsen 
som nylig ble gjennomført. 

Resultatene fra undersøkelsen er nedslå-
ende. Hele 99 prosent svarer at de økte 

dieselprisene i stor eller noen grad berører 
deres virksomhet. På spørsmål om hvor 
kritisk prisstigningen på diesel er for bedrif-
ten, svarer fem prosent at bedriftens virk-
somhet er truet av snarlig konkurs. Omsatt 
i ansatte betyr dette at 2000 personer kan 
stå uten arbeid om kort tid. 

FARE FOR KONKURS
31 prosent (293 bedrifter) av de små entre-
prenørselskapene som svarte på undersø-
kelsen oppgir at de om kort tid må redusere 
sin virksomhet og/eller permittere eller si 
opp ansatte. 

Blant de mellomstore bedriftene er det 
seks prosent som oppgir at de er truet av 

snarlig konkurs, mens 35 prosent oppgir at 
de må redusere aktivitet og/eller permittere 
eller si opp ansatte. 

Tre av de 1276 bedriftene som har svart 
er store, og varsler at de er truet av snarlig 
konkurs, mens 19 prosent oppgir at de om 
kort tid må redusere sin virksomhet og/eller 
permittere eller si opp ansatte.

JOBBER GRATIS
Med økte priser på stål, sprengstoff, diesel 
og strøm, er det mange entreprenører 
som snart må betale av egen lomme for å 
utføre oppdragene de har påtatt seg. Som 
en snarlig løsning på den akutte situasjo-
nen entreprenørene nå er i, presenterte 
Brodtkorb og Hoel Larsen to løsninger for 
næringsministeren. 

– Den ene løsningen er å fjerne CO2-av-
giften på dieselen. Den andre er å indeksre-
gulere offentlige kontrakter nå og ikke om et 
halvt år, og det må gjelde helt ut til utøvende 
entreprenør, sier Brodtkorb. Aller helst ser 
hun at regjeringen velger en kombinasjon 
av begge. 

– Da vil vi få en løsning som gjør at entre-
prenørene kan fortsette med å bygge landet 
vårt og vedlikeholde veiene vi kjører på, 
sier hun. 

Ifølge Brodtkorb og Hoel Larsen har 
næringsminister Vestre forståelse for 
hvordan bransjen sliter, men at han ikke 
kom med noen lovnader om en umiddelbar 
løsning på problemene.

– Men han skjønte at norske entreprenø-
rer ikke kan jobbe gratis, sier Julie Brodt-
korb. 

Fra nyttår og frem til midten av mars økte entreprenørens kost-
nader til diesel med nær 40 prosent. Utfordringen for mange 
entreprenører er at de jobbene som utføres i dag har priser som 
ble avtalt før drivstoffprisene løp løpsk. De høye kostnadene som 
er nå kompenseres i mange tilfeller ikke av byggherre. 

ØKTE UTGIFTER
- Det er kritisk for mange entreprenører nå. Vi frykter arbeids-
plasser går tapt fordi anleggsentreprenørene ikke får kompensert 
for de høye dieselprisene, sier Ove Eriksen fra Alta, leder av MEF 
avd. Finnmark.

En gravemaskin bruker typisk 10 liter diesel i timen, og med prisøk-
ningen kan dette utgjøre 10 000 kroner mer i kostnader til drivstoff 
hver måned per maskin. En typisk entreprenørbedrift i Finnmark 
kan fort ha 50–100 000 kroner mer i drivstoffkostnader – per måned. 

– Vi reagerer på at det er anleggsfolk som bygger landet som 
blir sittende igjen med regningen for sanksjonene mot Putins 

krigsøkonomi. Vi trodde at Trygve Slagsvold Vedum skulle hjelpe 
folk som oss når han kom til makten. Jeg har 123 000 kroner mer i 
dieselkostnad for to brøytebiler i måneden, sier Svend Ingvar Hoel 
Larsen, daglig leder i Larsen Maskin og Transport i Hammerfest 
og hovedstyremedlem i MEF.

KRISEHJELP
Nye tall fra en fersk medlemsundersøkelse utført blant MEFs 
medlemmer i Finnmark viser at hele 34 prosent av medlemsbe-
driftene sier at dieselprisene i svært stor grad påvirker bedriften 
og at de kan bli nødt til å permittere, nedbemanne og si nei til 
nye oppdrag. 

– Staten har brukt store ressurser på å holde hjulene i økonomien 
i gang gjennom pandemien. Nå trenger lastebileiere og anleggs-
bransjen krisehjelp for å få kontroll med kostnadene vi har nå. Vi 
vil også sikre at det offentlige får ut planlagte jobber, så vi unngår 
oppdragstørke og ytterligere nedbemanninger, sier Ove Eriksen. 

Statsrådene Trygve 
Slagsvold Vedum (Sp) og 
Jan Christian Vestre (Ap) 
hadde invitert bransjen 
for å bli informert om den 
akutte krisen entrepre-
nørene står i, men Vedum 
valgte å ikke stille. Hva 
det skyldes kan man bare 
spekulere i. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Vedum skuffet entreprenørene

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) (midten) ble presentert for dystre tall fra MEFs 
ekstraordinære spørreundersøkelse, men kunne ikke gi noen lovnad om løsning på den akutte 
krisen for entreprenørene. Foto: Fredrik Tronhuus

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, og Svend Ingvar 
Hoel Larsen, daglig leder i Larsen Maskin og Transport AS, var tydelig skuffet etter møtet der 
finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ikke stilte opp som avtalt. 

Prisen på drivstoff tapper anleggsbedriftene i Finnmark. Maskinentreprenørenes 
forbund (MEF) behandlet på årsmøtet politiske saker som er avgjørende for 
anleggsbransjen i Finnmark. Så langt har ikke entreprenørenes bønn til regjeringen 
om å gjøre noe med kostnadene for drivstoff blitt hørt.
Tekst: Njål Hagen – nh@mef.no

Frykter arbeidsplasser går tapt

Svend Ingvar Hoel Larsen (t.v.) og Ove Eriksen. Foto: MEF
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Frydenbø Industri

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

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

Et raskt og prisgunstig alternativ til reparasjon.

• Anlegg
• Marine

Hentet busslaster med 
flyktninger fra Ukraina

– Det har vært enormt sterke inntrykk her 
nede. Vi var jo litt engstelige da vi kjørte inn 
i Ukraina og til byen Lviv. Egentlig hadde vi 
bestemt oss for å holde oss på den polske 
siden av grensa og ta med oss flyktninger 
derfra, men vi bestemte oss likevel for å dra 
inn til Ukraina, der det er mest fortvilelse 
og mest behov for hjelp. Og det har vi ikke 
angra på. Dette er så sterkt og gripende 
og meningsfullt, og noe vi kommer til å 
huske for livet.

TOK MED SEG 31 FLYKTNINGER
Det sa Nils Håkon Burum, til Anleggsmas-
kinen da vi snakket med ham første gang. 
Burum er daglig leder i Burum Maskin, en 
liten maskinentreprenør fra Vinterbro like sør 
for Oslo. Med seg på turen til Ukraina hadde 
han datteren Ida Marie Burum, forloveden 
Kjersti Westerlund og kameraten Boris Bakke. 
Da vi snakket med Burum via telefon befant 
de seg på grenseovergangen mellom Ukraina 
og Polen, sammen med 31 flyktninger.

TRAGISKE HISTORIER
De fire ildsjelene valgte å kjøre inn til byen 
Lviv, som ligger en times tid fra den polske 
grensen. På togstasjonen i byen, som er på 
størrelse med Oslo, hadde store mengder 
flyktninger samlet seg.

– Du aner ikke hvor mange rørende og 
tragiske historier vi har hørt her nede. Bare 
det å se alle fedrene som må ta farvel med 
kone og barn. Alle menn mellom 16 og 60 
må jo være igjen for å forsvare landet, fort-
setter Burum på telefon.

– En av passasjerene på bussen her er 
faktisk en mann i 30-årene, men han var 
unntatt regelen siden han har tre barn. 
Hele familien er her. Han fortalte at de 
hadde gått ned i et tilfluktsrom i byen de 
kom fra da flyalarmen gikk, og da de kom 
opp igjen var alt ødelagt – hus, bil, jobb, 
skole – etter rakettangrep. Så nå må han og 
familien starte livet helt på nytt, og de aner 
ikke hvor, forteller Burum, tydelig preget.

STØTTE OG SYMPATI
Bussen de kjører eier Burum og kameraten 
Bakke sammen. De fikk dekortert sidene 
på bussen med ukrainsk flagg før de reiste 
nedover, og det vakte oppsikt på veien, i 
positiv forstand.

– Det er helt utrolig så mye støtte og 
sympati vi opplever. Vi blir møtt av takk-
nemlige, hyggelige, hjertevarme mennesker 
overalt. Folk kjører forbi på motorveien og 
blinker med lysene, tuter i hornet og gir 
tommel opp. Vi måtte innom Volvo Truck 
Center i Polen for å gjøre en reparasjon på 

bussen. Da de tre mekanikerne var ferdige, 
etter flere timers jobb, nekta de å ta imot 
betaling, sier Burum.

FEM KATTER OMBORD
– Hvordan gikk dere fram for å få med flykt-
ningene på bussen?

– Det var ikke så lett til å begynne med, 
for veldig få snakker engelsk der. Men vi 
kom i kontakt med en familie med en 15 
år gammel datter, som var ganske flink i 
engelsk. Hun har fungert som tolk for oss. 
Frivillige fra Røde Kors har også hjulpet 
oss en del. Mange av flyktningene er natur-
lig nok redde og forskremte, og noen har 
allerede vært lenge på flukt bare for å 
komme seg til Lviv. De har vist oss forfer-
delige bilder fra ødelagte byer og kropps-
deler liggende i gatene. Det er voldsomme 
inntrykk, sier han igjen.

– Av de 31 menneskene vi har med oss 
her i bussen, er det kun fire menn, hvorav 
tre av dem er over 60 år. Resten er en god 
blanding av kvinner og barn. En av dem en 
14 år gammel jente, som reiser helt alene. Vi 
har forresten med oss fem katter også – for de 
vil jo ikke reise fra kjæledyra sine. Norge har 
heldigvis åpnet opp for et amnesti for kjæle-
dyr, slik at de blir tatt imot og sjekka av dyrle-
ger når de ankommer landet. Stemningen her 
er rolig og avbalansert, men det er ingen som 
sover. Jeg tror ikke jeg har sett noen som har 
lukket øynene i det hele tatt – bortsett fra et 
lite barn på to år. Disse menneskene har jo 
garantert mange sterke inntrykk å fordøye.

STERKE FØLELSER
Da de fire nordmennene reiste fra Vinterbro 

tirsdag 8. mars hadde de med seg leker, puter, 
pledd, mat, drikke og snacks, som de delte ut 
da de kom fram til Ukraina. To dager senere 
kjørte de fra togstasjonen i Lviv, bussen 
fullastet med flyktninger. Anleggsmaski-
nen var på plass da bussen kom trillende inn 
ved det nasjonale flyktningmottaket i Råde 
lørdag 12. mars. Gjennom vinduene kunne 
vi se smilende og vinkende kvinner og barn, 
som har flyktet fra krig og elendighet i hjem-
landet – og forlatt fedre, ektemenn, sønner 
og brødre som må bli igjen for å kjempe for 
landet sitt. Nå aner de ikke hva som venter 
dem i Norge. 

Bussen stopper, menneskene kommer 
ut og, litt nølende, setter sine ben på 
norsk jord for første gang. Barna begyn-
ner å leke, tulle og le, mens de voksne er 
noe mer fattet. Et par av dem blir møtt av 
familiemedlemmer fra Drammen. Det er 
klemming, tårer og sterke følelser i aksjon.

TILLITSFULLE
– Dette har vært utrolig sterkt. Det kommer 
nok til å ta litt tid å fornøye alle inntryk-
kene. Flyktningene har jo vært redde, natur-
ligvis. Men vi merket at stemningen steg da 
vi kom av fergen i Sverige. Jeg tror de da 
øynet håp om å få en fin, ny start i et nytt 
land, sier Ida Marie Burum, datteren til Nils 

Håkon. Hun måtte selv ta en uke ferie fra 
jobben for å bli med på reisen, men hun er 
ikke i tvil om at det har vært verdt det. Selv 
om hun var litt engstelig til tider.

– Jeg var litt redd da vi kjørte innover i 
Ukraina – vi måtte svinge oss sakte mellom 
barrikader på veien innover mot Lviv. Men 
pappa var jo der, så jeg følte meg ganske 
trygg, tross alt. Det har vært utrolig givende 
å være med på. Og barna om bord har vært 
så tillitsfulle. De har klemt på oss og lekt 
med oss hele turen hjemover. To av flyktnin-
gene skulle til Danmark og ble hentet av en 
bekjent fra København på fergekaia i Ystad. 
Det var nesten litt vemodig, og det blir rart 
å forlate alle de andre her nå, sier hun.

LITE SØVN
Kameraten til Nils Håkon og medeier av 
bussen, Boris Bakke, er tydelig beveget når 
han snakker med Anleggsmaskinen.

– Dette har vært helt utrolig, og ekstremt 
mange sterke inntrykk. På togstasjonen i Lviv 
måtte fedre ta farvel med familiene sine, for de 
måtte være igjen og krige, forteller han, mens 
en tåre triller nedover kinnet bak solbrillene.

– Vi er slitne alle sammen, men aller mest 
flyktningene, selvfølgelig. På båten fra Polen 
til Sverige fikk vi bare to lugarer – egentlig 
til Nils Håkon og meg, som er sjåfører – 
men vi ga dem bort til to barnefamilier, som 
trengte det mye mer enn oss. Det skulle da 
også bare mangle.

NY TUR
Burum har fått mange henvendelser om 
han har tenkt å kjøre en tur til og hente 
flere flyktninger. Og det tok ikke lang tid før 
han satte seg i bussen på ny, denne gangen 
sammen med en tidligere bussjåfør han kom 
i kontakt med via Facebook, og to sykeplei-
ere han kjente fra før.

– Vi kom hjem lørdag, og allerede onsdag 
uka etter reiste jeg til Krakow. På forhånd 

hadde jeg montert flere seter i bussen, slik 
at jeg kunne få med enda flere flyktnin-
ger denne gangen. På jernbanestasjonen i 
Krakow fikk vi, via en hjelpeorganisasjon, 
henta 43 flyktninger, som vi kjørte til Oslo, 
forteller Burum. Han er nå i ferd med å 
planlegge enda en tur, hvor han skal frakte 
15 kubikk med medisinsk utstyr ned til 
Polen, og ta med nye flyktninger hjem igjen.

ER VERDT DET
– Men hva sier du til at myndighetene nylig 
gikk ut og frarådet slik privat henting av 
flyktninger?

– Altså, de må gjerne mene det, men da 
må de ha noen bedre alternativer å komme 
med. For mens myndighetene skal vurdere 
og diskutere og prøve å få ting på plass, 
så dør det jo mange mennesker der nede! 
Ikke bare i Ukraina, men også i Polen, der 
mødre og barn ligger og fryser i hjel fordi 
mottaksapparatet ikke har kapasitet til å ta 
seg av alle sammen, sier Burum engasjert.

– Det er selvsagt bare en liten dråpe i havet 
vi kan klare å hjelpe privat. Men for dem det 
gjelder, gjør det også den helt store forskjel-
len. Derfor er det verdt det, avslutter han. 

Vi lar oss alle bevege av de grusomme hendelsene 
i Ukraina og de hjerteskjærende historiene vi hører 
derfra. Maskinentreprenør Nils Håkon Burum bestemte 
seg for å reise ned og hjelpe flyktningene personlig.
Tekst: Runar F. Daler – rd@mef.no

Her hadde de akkurat kommet av fergen fra Polen til Sverige. (Privat foto).

Bussen på grenseovergangen 
mellom Ukraina og Polen. 
(Foto: Nils Håkon Burum).

Nils Håkon Burum tar en selfie like før avreise 
fra Norge. Mekaniker Mattjas Hoel Kirstihagen 
(t.h.) i Burum Maskin har akkurat tatt en siste 
service på bussen.

Kjersti Westerlund, Boris Bakke, Ida Marie 
Burum og Nils Håkon Burum tilbake i Norge. 
Slitne og trøtte og fulle av inntrykk. Med seg 
hjem hadde de 29 flyktninger fra krigsherjede 
Ukraina. De var egentlig 31, men to av dem 
skulle til Danmark og forlot bussen i Ystad i 
Sverige. (Foto: Runar F. Daler).
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Behov for rask
og sikker lading?
Har du elektriske anleggsmaskiner
som ofte må lades? ZenergiZe er litium-ion 
baserte maskiner for energilagring. De kan  
brukes uavhengig eller kombinert med generatorer, 
for å lage en hybrid kraftløsning. ZenergiZe gir null 
karbondioksidutslipp og støy. Ta kontakt med oss  
i Power Technique så forteller vi mer.

www.atlascopco.com

”I Ahlsell 
kan vi 
levere 
nesten alt 
– fra starten 
av byggeprosjektet 
med alt til 
betongkomplement 
og VA-løsninger, til 
arbeidsklær og 
verneutstyr, VVS- og 
Elektro underveis, og 
selvfølgelig verktøy 
og festemidler.”

— Byggherrer og entreprenører bør 
velge grossister som kan levere «alt»
Stadig flere anbud vekter klima- og miljøkrav – og vektingen blir stadig større. Nå maner Morten Stadig flere anbud vekter klima- og miljøkrav – og vektingen blir stadig større. Nå maner Morten 
Østebø , markedssjef for VA i Ahlsell, til at det i større grad velges én grossist til alle faser av bygg- Østebø , markedssjef for VA i Ahlsell, til at det i større grad velges én grossist til alle faser av bygg- 
og anleggsprosjekter. Målet er mer effektiv logistikk og dermed lavere utslipp.og anleggsprosjekter. Målet er mer effektiv logistikk og dermed lavere utslipp.

For Ahlsell har det vært viktig å gjøre 
bærekraft til handlekraft. I bunn ligger 
miljøhensyn, men også en tanke om at 
handlekraft på bærekraft betyr 
konkurransekraft for kundene.

— Staten og kommunene går i front på vekting 
av miljø- og klimahensyn i anbudene sine. De 
private entreprenørene ser ut til å ha viljen til å 
følge opp. Disse kravene kommer nå i større 
grad, og det er viktig at man er med på denne 
utviklingen for fremtiden. Vi arbeider for at våre 
kunder skal ha stor konkurransekraft på anbud 
der miljø og klima blir vektet, innleder Østebø.

Kuttet utslipp på varetransport

Han viser blant annet til Ahlsells storstilte 
utslippskutt på varetransport ut til kunder, hvor 
målet om 70% kutt innen utgangen av 2021, 
ble nådd. Innen 2023 skal tilnærmet alle 
utslippene være borte. At kundene øker 
konkurransekraften på grunn av 
utslippskuttene har allerede vist seg flere 
ganger, blant annet på Klosterenga i Oslo.

— Da Braathen Landskapsentreprenør ble 
valgt av Oslo Kommune til å oppgradere 
Klosterenga Park var det helt sentralt at 

Braathen kan drive en utslippsfri byggeplass. 
Med oss på laget fikk de også utslippsfri 
levering av varer

Ahlsell kan levere gjennom hele 
byggeprosjektet

Østebø sier at utslippsfri levering har kommet 
for å bli. Samtidig peker han på at 
klimaregnskapet til byggeplassen kan påvirkes 
i enda større grad om grossisten som velges 
har et helhetlig tilbud, som oppfyller et slikt 
krav.

— I Ahlsell kan vi levere nesten alt – fra starten 
av byggeprosjektet med alt til 
betongkomplement og VA-løsninger, til 
arbeidsklær og verneutstyr, VVS- og Elektro 
underveis, og selvfølgelig verktøy og 
festemidler. 

— Nå er også BREEAM-NOR 3.0 kommet, og 
der blir transport vektet tyngre. Vi er klare til å 
levere på disse kravene, så da håper vi 
byggherrer og entreprenører er klare til å 
velge grossister som kan levere uten 
transportutslipp gjennom hele 
byggeprosessen, avslutter Østebø.

Ahlsells første levering med elektrisk lastebil til Braathen  
Landskapsentreprenør sin byggeplass i Oslo. 

Nysgjerrig på Ahlsells  
arbeid med bærekraft?
Gå til ahlsell.no/om-ahlsell/barekraft/ 
eller kontakt:

Elisa Gasperini 
Leder bærekraft og samfunnsansvar 

+47 91 19 92 76 | elisa.gasperini@ahlsell.no

Morten Østebø 
Markedssjef for VA i Ahlsell
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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

ving, grøfterensk og planering av masser, i en temperatur på rundt 
fem plussgrader, var konklusjonen klinkende klar:

– Jo, den fungerer akkurat som den konvensjonelle 8-tonneren, 
både når det gjelder hastighet, hydraulikk og kjørekomfort. Faktisk 
virker den enda litt stødigere, i og med at den er litt tyngre på 
grunn av batteriet, begynner Ødegård, tilsynelatende fornøyd.

– Men, og det er et stort men; den holder bare to og en halv time 
på full effekt. Batterikapasiteten er rett og slett altfor dårlig. Hvis 
vi kjører den mer forsiktig, som ved gartnerarbeid eller lignende, 
kan den kanskje holde i fem timer. Bruker vi den derimot til å 
grave grøfter og flytte masser, som jo er mye av det vi driver med 
til vanlig, så holder den bare et par-tre timer, sier han. 

– Dermed må vi lade den, og med 400 volt og 32 ampere, som 
vi har her, tar det hele fem timer. Og da er jo arbeidsdagen over. 
Hurtiglading krever enormt med strøm. Med 200 ampere kan det 
visst gjøres på en drøy halvtime, men man har jo ikke det tilgjen-
gelig på mindre byggeplasser, i hvert fall ikke ute i distriktene. På 
større byggeplasser er det kanskje 63 ampere. 

ENTREPRENØREN SITTER IGJEN MED RISIKOEN
Ødegård trekker også fram prisen på selve maskinen som en stor 
utfordring. En anleggsmaskin ombygd til elektrisk drift koster i 
dag om lag tre ganger så mye som den originale versjonen. Støtten 
fra Enova utgjør ca. 40 prosent av merkostnaden. Det er altså ikke 
ubetydelige ekstrautgifter som bli pålagt entreprenøren.

– For å stimulere til det grønne skiftet må støtteordningene 
bli mye bedre. Man burde også få støtte til hybridmaskiner og 
ladeløsninger/powerbanker. Dessuten er det jo entreprenøren 
som sitter igjen med risikoen med tanke på annenhåndsverdi. 
Med konvensjonelle maskiner får du igjen omtrent halvparten 
av innkjøpsprisen etter fem år. Med disse maskinene kan ingen 
garantere noe som helst. Jeg synes søknadsprosessen for støtte 
burde legges til leverandørene i stedet for entreprenørene, slik 
tilfellet er for lastebiler på biogass, sier Ødegård.

– Strengt tatt burde det stilles krav til maskinleverandørene 
om å levere el-maskiner som kan gå i åtte timer med standar-
diserte ladeløsninger. Denne el-graveren kan jeg jo ikke ta 
med meg ut i drift. Hvem skal betale for de timene den står og 
lader? Skal jeg tvinge den til å vare en tilnærmet arbeidsdag, 
blir det halv fart til tre ganger prisen. Slik det er nå, føler jeg 
at hele det grønne skiftet blir velta over på entreprenøren, sier 
han, lettere oppgitt.

MÅ GJØRES TILPASNINGER
Sjur Wethal Helljesen, seniorrådgiver klima- og kundeløsninger 
hos Nasta, var også til stede hos Brødrene Ødegård. Som maskin-
leverandør har han et litt annet ståsted enn Ødegård, men helt 
uenige er de ikke.

– Det er ingen tvil om at batteriteknologien har et forbedrings-
potensial med tanke på mengde energi tilgjengelig og pris. Denne 
testen samsvarer dog ikke med våre erfaringstall fra faktisk, opera-
tiv drift. Vi har plukket ut tre tilfeldige maskiner fra vårt system 
som har gått i ca. 900 timer hver, hos ulike kunder på ulike loka-
sjoner. Disse viser et gjennomsnittlig forbruk på mellom 13 og 16 
kwh per time. Maskinen som hadde høyest forbruk (16 kwh), vil 
likevel gi en driftstid på ca. 5 timer, sier Helljesen.

– Iblant kan også entreprenøren ha en forventning om at de 
skal kunne jobbe med en gravemaskin som må lades én til to 
ganger om dagen på nøyaktig samme måte som en dieselmaskin. 
Slik er det selvsagt ikke, og vår opplevelse er at de fleste som 

– Det grønne skiftet 
blir veltet over på 
entreprenørene
Miljøkravene blir stadig strengere, og utslippsfrie anleggsplasser brer om seg.  
MEF Østfold leide inn en 8-tonns elektrisk gravemaskin for å teste hvordan den 
faktisk fungerer ute i produksjon. Det ble en nedtur.
Tekst og foto: Runar F. daler – rd@mef.no

TESTER: Erik Ødegård satt i el-graveren  
da vi ankom plassen. Da hadde de brukt 

maskinen i nesten to dager, til grøftegraving, 
grøfterensk og planering av masser.
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Styreleder i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) avdeling 
Østfold, Erik Ødegård, er også daglig leder for Fredrikstad-entre-
prenøren Brødrene Ødegård Maskindrift AS. Anleggsmaskinen tok 
turen til bedriften noen få kilometer utenfor Fredrikstad sentrum, 
der den innleide batteridrevne beltegraveren av typen Zeron ZE85 
var i full drift. El-graveren ble valgt nettopp fordi Brødrene Ødegård 

har en tilsvarende dieselmaskin fra før. På den måten skulle det 
være best mulig sammenligningsgrunnlag.

ALTFOR DÅRLIG BATTERIKAPASITET
Erik Ødegård sitter selv i maskinen og graver da vi ankommer 
plassen. Etter å ha brukt maskinen i nesten to dager, til grøftegra-
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TLX-serien
- Kopplingen som klarar de tuffaste applikationerna

TLX är en spillfri “twist lock” koppling 
för de tuffaste applikationerna inom 
entreprenads- och demolerings segmentet. 
Denna “heavy-duty” snabbkoppling klarar 
de högst ställda kraven på chockflöden och 
tryckimpulser i hydraulsystemen.

TLX är tillverkad av höghållfast stål, med 
zink-nickel ytbehandling för lång livslängd 
i de mest krävande applikationerna. 
Serien finns tillgänglig i storlekar från 
1/2” till 1 1/2” för att täcka de mest 
förekommande användningsområdena.

 “Heavy-duty” kopplingen som klarar höga 
tryckimpulser och extrema chockflöden
 -en robust koppling helt enkelt
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Vi kan rekkverk. Det har vi 
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For å redde liv langs vegen.
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opererer en el-maskin har endret arbeidsmetodikk. De har innsett 
at tilpasninger må gjøres om de skal lykkes i sin streben mot en 
mer bærekraftig hverdag. Det er i den forbindelse viktig at Nasta 
og entreprenørene sammen applauderer maskinførere som får 
maskinen til å operere lengst mulig på én lading, sier han.

HYBRIDE LØSNINGER
– Bransjen må jobbe sammen. Vi er fortsatt på et tidlig stadium 
og ønsker å bruke pilotprosjekter i ulike miljøer for å bygge erfa-
ring og kompetanse. Vi trenger økt kompetanse hos brukerne, 
myndigheter og produsenter, fortsetter Helljesen. 

– Dette er maskiner som krever mye energi. Og de største maski-
nene klarer vi ikke i dag å bygge på batteri. Det blir for dyrt. Da er 

alternativet en kabelhybrid; altså en maskin som kan gå på strøm 
via kabel når den står på ett sted, og som kan kobles fra når den 
skal flyttes rundt. Faktum er at store beltegravere i Norge forflytter 
seg kun åtte prosent av tiden i gjennomsnitt. De står altså stille og 
jobber 92 prosent av tiden. Med hybridløsninger kunne vi altså vært 
92 prosent utslippsfrie! Men foreløpig får man null Enova-støtte 
for hybride løsninger. Og i Oslo er det null poeng i anbudene for 
hybrid teknologi, forteller han.

FOSSILFRITT, KORTREISTE MASSER OG TOMGANGSKJØRING
Regionsjef i MEF region Øst, Espen Alvestad, etterlyser mer 
realisme og åpenhet rundt hva de stadig strengere miljøkravene 
egentlig innebærer.

– Vi i MEF jobber mye med kommuner når det gjelder det grønne 
skiftet, og vi er opptatt av en realistisk tilnærming for både små 
og store maskinentreprenører. Maskinentreprenører jakter hele 
tiden på bedre effektivitet, og det kan da ikke være slik, i 2022, at 
man må begynne å planlegge jobber i halvt tempo for at maskinene 
skal holde en arbeidsdag? spør Alvestad retorisk.

– Kommunene må forstå at det grønne skiftet byr på mye større 
utfordringer i utkantstrøk enn i sentrumsområder. Det er også 
på det rene at det krever store investeringskostnader for å innfri 
miljøkravene, noe som vil gi de store entreprenørene en fordel 
sammenlignet med de små, sier han.

– I stedet for det ensidige fokuset på elektrifisering bør søke-
lyset rettes mer mot bruk av fossilfritt drivstoff på eksisterende 
maskinpark, samt reduksjon av tomgangskjøring. Der kan jo alle 
være med å bidra i morgen! skyter Erik Ødegård inn.

– Gjennomsnittlig tomgangskjøring i bransjen ligger på hele 30 
prosent. Vi kjører tomgangskampanje i bedriften og er nå nede på 
12 prosent. Effekten av det er jo mye større enn å ha en elektrisk 
gravemaskin på enkelte prosjekter. Kommuner og byggherrer må 
forstå at reduksjon av tomgangskjøring, kombinert med masse-
balanse og kort transportvei for massene, har vel så mye å si for 
det grønne skiftet som elektrifisering, sier Ødegård. Bedriften 
hans er for øvrig miljøfyrtårnsertifisert. MEF arrangerte nylig en 
landsdekkende konkurranse om reduksjon av tomgangskjøring, 
og en av maskinførerne i Brødrene Ødegård Maskindrift stakk 
da av med seieren. 

IKKE FORNØYD: 
For å stimulere  
til det grønne  
skiftet, må støtte- 
ordningene bli 
mye bedre, mener 
Erik Ødegård. 
– Slik det er nå, 
føler jeg at hele 
det grønne skiftet 
blir velta over på 
entreprenøren, 
sier han.

SAMARBEID: – Bransjen 
må jobbe sammen. Vi 

trenger økt kompetanse 
hos brukerne, myndigheter 

og produsenter, sier Sjur 
Wethal Helljesen i Nasta.
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Arbeidslivskriminalitet bidrar til unndragelse av skatter og avgifter 
til det offentlige, konkurransevridning i bransjen, svekkelse av 
lønns- og arbeidsforhold, manglende HMS og svekkelse av omdøm-
met som er viktig for rekruttering til bransjen. På bakgrunn av 
dette, opprettes det nå Fair Play-avdelinger mange steder i landet. 
Det er allerede etablert i Oslo og omegn, Trøndelag, Østfold, 
Rogaland og Agder. Nå har altså turen kommet til Vestland.

BREDT SAMARBEID
Hensikten bak Fair Play Bygg & Anlegg Vestland er å bidra til å 
avsløre og fjerne useriøse og kriminelle aktører, bedre omdømmet, 
bidra til økt rekruttering og gjøre det mer attraktivt å drive «hvit» 
seriøs virksomhet. Det skriver den nyopprettede organisasjonen i 
en pressemelding. Partene som står bak Fair Play Bygg & Anlegg 
Vestland er MEF avdeling Nord-Rogaland og Hordaland, MEF 
avdeling Sogn og Fjordane, EBA Vestenfjelske, Bygningsgrup-
pen i Bergen, Elektroarbeidernes Fagforening, Norsk Arbeids-
mandsforbund Vest og Unionen Fagforening, Fellesforbundet. 
Arbeidsgiver- og arbeidstakerklyngen bak Fair Play Bygg & Anlegg 

Vestland representerer ca. 1500 bedrifter med 20 000 ansatte, 
med en samlet årsomsetning på 30 milliarder kroner. Bedriftene 
utgjør regionens største opplæringsarena og er en av de viktigste 
rekrutteringskanalene for en rekke ulike yrkesfag.

FIRE ÅR – MINST
– Dette er første gang partene i bransjen i vår region går sammen 
om opprettelse av en egen organisasjon, og med et felles kontor. 
Både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er representert. De har 
samarbeidet på ulike områder tidligere, og de siste to årene har 
de arbeidet med å få dette på plass. Vi ser hele Vestland fylke som 
arbeidsområde, men vi begynner nå i Bergen og omegn, og vil 
utvide aktiviteten etter hvert. Det sier Paul Olaf Baraas, regionsjef 
i MEF, som er en av partene i dette samarbeidet.

– Vi har fått fullfinansiert satsingen gjennom støtte fra alle aktørene 
som har vært med å etablere dette, samt fra Vestland fylkeskommune 
og Bergen kommune. Prosjektet vil i første omgang ha en varighet på 
fire år, men med en forventet videreføring også etter 2025, sier han.

FOREBYGGING
– Bakgrunnen for opprettelsen av Fair Play Bygg & Anlegg Vestland 
er at det i dag eksisterer kriminell aktivitet i bygg- og anleggs-
bransjen, noe som ødelegger for den seriøse delen av bransjen. 
Vi ønsker med dette å bidra til å luke ut de useriøse aktørene, 
noe som vil være til fordel for hele samfunnet, fortsetter Baraas.

– Vi skal ikke drive med angiveri, men samle informasjon i form 
av tips fra bransjen og publikum, kvalitetssikre tipsene og ta dem 
videre til offentlige etater. Det kan dreie seg om gjentakende brudd 
på HMS-regler eller gjentakende brudd på lønns- og arbeidsvilkår. 
Det er en kjent sak at slike utfordringer er mer utbredt i bygg enn 
i anlegg – særlig i det såkalte ROT-segmentet, altså rehabilitering, 
oppussing og tilbygg – men via informasjon vi har fått fra samar-
beidet med politiet og A-krimsenteret, er det nærliggende å tro at 
det også er utfordringer i anleggsbransjen. Derfor er det så viktig 
at vi jobber for å forebygge det, avslutter han. 

Skal bidra til å forebygge og luke ut useriøse og kriminelle aktører i bransjen. 
Tekst: Runar F. Daler – rd@mef.no

Oppstart for Fair Play 
Bygg & Anlegg Vestland

STYRET: Fra venstre: 
Torbjørn Reigstad (Norsk 
Arbeidsmandsforbund 
Vest), Jorge Alex Dahl 
(Unionen Fagforening, 
Fellesforbundet), Atle 
Rasmussen (Elektro-
arbeidernes Fagforening), 
leder Hans Martin Moxnes 
(EBA Vestenfjelske), Paul 
Olaf Baraas (MEF) og Inge 
Bauge (Bygningsgruppen 
i Bergen). (Foto: Fair Play 
Bygg & Anlegg Vestland).
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For å støtte kommunene med å forebygge skader fra overvann har NVE nå  
publisert en ny veileder. Den gir råd om hvordan kommunene gjennom areal-
planlegging kan sørge for tilstrekkelig trygghet mot fare og skader fra overvann 
knyttet til vannmengder.   
Tekst: Redaksjonen – anleggsmaskinen@mef.no

Ny veileder for overvann

– Overvann er vann som renner på overflaten som følge av nedbør 
eller snøsmelting. Intense nedbørhendelser kan gi skade fra over-
vann der utbygging har endret naturlig vannveier. Økt urbanisering 
og mer intens nedbør på grunn av klimaendringer er med på å 
øke skadeomfanget av hendelser knyttet til overvann, ifølge NVE. 

BØR INNARBEIDES I AREALPLANER 
– Den nye veilederen gir kommunene et godt verktøy for å kunne 
håndtere den stadig økende problematikken knyttet til overvann, 
sier Brigt Samdal, direktør for skred- og vassdragsavdelingen i 
NVE. Den gir konkrete råd om hvordan overvann bør innarbeides 
i arealplaner og en klar anbefaling om hva som kan være tilstrek-
kelig sikkerhet mot fare og skade fra overvann.

– Det er viktig at alle kommuner nå tar denne i bruk i sin areal-
planlegging, slik at vi bedre kan sikre tettbygde områder mot de 
store skadene som slike hendelser fører med seg, fortsetter han. 

De årlige skadekostnadene knyttet til overvannshendelser ligger 
på mellom 1,6 og 3,6 milliarder kroner. God arealplanlegging 
skal ifølge NVE være det viktigste virkemiddelet for å forebygge 
skader fra overvann, og det er viktig at det settes av nok arealer 

til å håndtere overvannet på en trygg måte. 
– NVE skal hjelpe kommunene med å forebygge skader fra 

overvann gjennom å bidra med kunnskap om avrenning i tettbygde 
områder (urbanhydrologi). Den nye veilederen som nå er publisert 
omtaler prosesser knyttet til overvann, hvordan fare fra overvann 
kan kartlegges og gir også noen eksempler på risikoreduserende 
tiltak, forklarer Samdal.  

FLERE VEILEDERE SKAL PUBLISERES
I tillegg til veilederen for overvann i arealplanlegging, vil det i 
løpet av 2022/2023 publiseres to nye veiledere. Den ene beskriver 
hvordan kommunene kan benytte modellering til å identifisere 
fareområder for overvannsskade. Den andre vil veilede kommu-
ner og konsulenter om hvordan de kan samle inn måledata til 
planlegging og prosjektering av overvannstiltak og modellering. 
I tillegg kommer NVE til å publisere en eksempelsamling over 
ulike typer overvannstiltak i løpet av 2022. 

– Vi mener at denne veiledningspakken vil gi kommunene bedre 
mulighet til å ivareta overvannet på en trygg måte i sin arealplan-
legging, sier Samdal avslutningsvis. 
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For to år siden ble Anlegg 2020 i Hauge-
sund avlyst på grunn av pandemien. Arran-
gøren ser nå virkelig fram til å arrangere 
Anlegg 2023. Messekomiteen er allerede 
etablert, og planleggingen av messa er i 
gang. Messeområdet blir på Haugaland 
Travpark, mens kveldsarrangementene 
vil foregå på messehotellet Quality Hotel 
Maritim i Haugesund.

– Anlegg 2023 blir en messe for fagom-
rådene anlegg, drift og vedlikehold, samt 
veteranmaskiner og -lastebiler, og for nyere 
"custom"-lastebiler. Vi legger opp til at 
veteran- og custom-entusiaster kan vise fram 
det de har, og vi håper at mange, både leveran-
dører og entusiaster, vil melde seg på når vi 
åpner for det, sier «messegeneral» Paul Olaf 
Baraas, som til daglig leder MEF region Vest.

Anlegg 2023 vil få en egen nettside for 
påmelding og bestilling av stand og messe-
utstyr, samt booking av overnatting og 
påmelding til kveldsarrangement for både 
leverandører og MEFs medlemsbedrifter.

Påmelding til veteranutstillingen og «Vest-

land custom» gjøres via samme nettside.
Mer informasjon om nettsiden, og når 

man kan begynne å melde seg på og bestille 

stand etc., kommer etter hvert. Følg med 
her i Anleggsmaskinen og på Facebook-si-
dene for Anlegg 2023. 

Planlegging av Anlegg 
2023 i Haugesund i gang
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er godt i gang med planleggingen av 
Anlegg 2023, som arrangeres i Haugesund 12.–14. mai neste år.
Tekst: Runar F. Daler – rd@mef.no

Her er "messegeneral" 
Paul Olaf Baraas i 
aksjon på Anlegg 
2017 i Haugesund. 
Nå planlegges Anlegg 
2023 i samme by. 
(Arkivfoto).

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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– Vi ønsker at årets Vei og Anlegg blir samme folkefest som 
tidligere, men denne gangen uten leire på skoene. Det blir som 
vanlig gratis inngang, onsdag er ungdomsdag, og legg merke til 
at lørdag er siste messedag, sier Tone L. Grøstad. 

NORDNORSK BYGG OG ANLEGGSMESSE 2022  
– MIDNATTSSOLMESSE I NORD

Nord-Norges tøffeste bygg- og anleggsmesse er igjen klar for 
Tromsø. 10.–12. juni braker det løs med det nyeste utstyret innen 
bygg og anlegg. På messa vil du finne masse spennende nyheter, 
samt få en oppdatering på hva som rører seg i bransjen.

I tillegg til spennende opplevelser, byr arrangørene NESO og 
MEF region Nord på konkurranser og aktiviteter og festmiddag 
lørdag. 

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse (NNBA) er arrangert seks 
ganger tidligere, i 2004, 2007, 2010, 2013, 2016 og 2019. Messa er 
godt innarbeidet og basert på enda tidligere rene anleggsmesse 
arrangert av MEF. NNBA samler hele bygg- og anleggsbransjen 
til det største og viktigste treffstedet for bransjen i nord.

NNBA har hatt flere lokasjoner, men har måttet bytte etter 
hvert som messa vokste i størrelse. Messa har kun vært arrangert 
i Tromsø. Den første messa ble arrangert ved Polarsenteret. Siden 
har den vært arrangert på Templarheimen og nå på Mandelasletta. 

NNBA har tre åpningsdager, fredag–søndag, og i tillegg arran-

geres det flere konkurranser og sosiale og faglige arrangementer. 
Her legges det til rette for gode treffpunkter for beslutningstakere 
i bransjen og leverandører.

Det er fri inngang til messeområdet for alle interesserte, også 
barn i følge med voksne.

AKTUELT

Den store messe-våren

ARCTIC ENTREPRENEUR – MØTEPLASSEN FOR BRANSJEN
Først ut denne våren er Maskinentreprenørenes Forbunds store 
konferanse i The Qube på Gardermoen; Arctic Entrepreneur. 
Arctic Entrepreneur, som er et av arrangementene som måtte 
flyttes, skulle vært arrangert i januar. Istedenfor går det nå av 
stabelen 5. april og varer til og med 7. april. Konferansen er en av 
anleggsbransjens største møteplasser og består av tre dager med 
faglige seminarer, utstilling og hyggelige middager. 

Selv om man kanskje ikke tenker på Arctic Entrepreneur som 
en messearena, vil det i år som tidligere være en rekke maskiner 
og utstyr som vises frem i utstillingshallen. Det går blant annet 
rykter om at Volvo Maskin vil legge en elektrisk première til The 
Qube disse dagene. 

MEFA 2022 – ANLEGGSFEST I SØRVEST
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 nå i 2022. 

– Vi gleder oss stort til å ta imot leverandører og besøkende til 
vår utendørs anleggsutstilling 6. – 8. mai, sier en strålende fornøyd 
Julie Rosenlind Falch til Anleggsmaskinen. Hun er og distriktssjef 
for Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i Agder og prosjekt-
leder for MEFA-messa. Hun forteller at de var tidlig ute med salg 
av stands denne gangen, og at de var veldig spente på mottakelsen, 
ettersom 2022 er et år med mange store arrangementer. 

– 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, sier Falch. Hun forteller at besøkende og utstillere 
kan forvente en del aktiviteter både for barn og voksne, leveran-
dørkveld på fredagen og selvsagt den tradisjonelle banketten på 
lørdag, pluss selvfølgelig et stort antall maskiner og utstyr på 
utstillerområdet på Forus Travbane.

VEI OG ANLEGG 2022 - NORGES STØRSTE
For første gang skal Vei og Anlegg arrangeres i Norges Varemesse, 
eller Nova Spektrum som det nå heter, på Lillestrøm. Siden 1990-
tallet har messen blitt arrangert på Hellerudsletta, men etter 
messen i 2018 bestemte Maskingrossisternes Forening (MGF) å 
flytte den. Så med smekkfulle haller ser MGF-sjef Tone L. Grøstad 
frem til å invitere bransjen til anleggsmesse 11.–14. mai. 

Det er helt sikkert noen som vil savne utendørsmessen på Helle-
rud, men det er nok i hovedsak de som har glemt endeløs bilkø, 
gjørmete parkeringsplasser og elendige toalettforhold. Bilkø vil 
det nok bli inn mot messearealet på Lillestrøm også, men det 
er godt med parkeringsplasser og toaletter. En annen fordel ved 
å legge messen til Nova Spektrum er at det er kort avstand til 
togstasjonen på Lillestrøm.  

Vei og Anlegg skulle opprinnelig blitt arrangert i mai 2021, men 
på grunn av koronapandemien ble den i første omgang flyttet til 
februar 2022. Ytterligere nedstengning av samfunnet høsten og 
tidlig vinter 2021, gjorde at messen ble flyttet til andre uken i mai. 

– Vi har vært solgt ut i lang tid, og det er ventelister på mange 
som ønsker å bli med på messen. Totalt blir det ca. 190 utstillere 
fordelt på ca. 30 000 kvadratmeter, sier Grøstad. Alle hallene pluss 
uteareal mellom hallene på baksiden blir tatt i bruk. 

Avlysninger og flyttinger – koronapan-
demien gjør at det blir en aktiv vår og 
forsommer for alle som liker messer. Det 
er bare å glede seg til mange nyheter og 
premièrer. 
Tekst: Njål Hagen – nh@mef.no

NORD: Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse (NNBA) arrangeres i Tromsø 
10.–12. juni. Foto: Runar Daler

Hvem stiller ut hva, og hvor?
Vi tok kontakt med en rekke maskin- og utstyrsleverandører for å lodde 
stemningen før messe-våren. I tillegg stilte vi spørsmål om deltagelse på både 
MEFA og Vei og Anlegg, hvilke forventinger de har, hva som skal stilles ut og om 
det blir vist frem nyheter. På de neste sidene presenteres smakebiter på hva som 
vil bli presentert på messene frem mot sommeren. 

Volvo Maskin 
– Vi deltar på begge 
messene, men antall maski-
ner på MEFA i Stavanger 
blir noe redusert i forhold 
til opprinnelig plan, i og 
med at det blir så kort tid 
mellom messene. 
– Vi gleder oss virkelig til å 
treffe kundene på messer 
igjen, og tror og håper at 
oppslutningen blir bra. 
Som vanlig vil vi ha et stort utvalg av forskjellige maskintyper. 
– Vi har største stand på Vei og Anlegg, og har flere nye model-
ler å vise, spesielt på gravemaskiner.
Den største nyheten på Volvo-standen blir Volvo EC230 Electric. 
I tillegg viser de blant annet de nye modellene EC550EL, 
EC350EL og EWR130E, samt de to nye elektriske kompakt- 
maskinene EC18 Electric og L20 Electric. 
Volvo Maskin har varslet at de tar sikte på å vise EC230  
Electric på Arctic Entrepreneur. 

Anleggsgruppen 
– Vi kommer til å stille på Vei og Anlegg, Nordnorsk 
Bygg- og Anleggsmesse og Dyrsku’n i Seljord. 
– Den største nyheten i år er at vi har kjøpt Asfalt & 
Betong Maskiner, samt fortsatt fokus på nye modeller 
innenfor Steg V og elektrisitet. 
På Vei og Anlegg vil vi ha ett rikt utvalg fordelt på 
– Rubble Master RM100 hybrid knuseverk, HS3500 
sikteverk, Bobcat E10 elektrisk, Bobcat E10-E88 
minigravere, Bobcat S70-S76 kompaktlastere, Bobcat 
vibroplater, Ammann valser (håper å ha en elektrisk 
på plass), Ammann vibroplater, nye serien, Weidemann 
hjullastere (én elektrisk), lystårn, limbil, lastebil med  
fres og lappecontainer, betongbil, Lasergrader, betong- 
utstyr, Slagkraft, ny modell W70 samt sager til slagkraft. 
– Tror vi skal ha en av de mest spennende stander. 
– Vi forventer oss at kundene er giret på å komme ut 
blant folk igjen, tror det kommer til å bli kjempe stem-
ning. Det resulterer som regel også i godt salg. 

FORUS: Vårens første store messe, 
MEFA, arrangeres 6. – 8. mai på Forus 
Travbane. Foto: Runar Daler

INNENDØRS: Tone L. 
Grøstad, generalsekretær 

i Maskingrossisternes 
Forening, ønsker velkom-

men til Vei og Anlegg på 
Nova Spektrum (Norges 
Varemesse) i Lillestrøm 
11. – 14. mai. Foto: MGF



SIDE 29SIDE 28 ANLEGGSMASKINEN | NR.03 | APRIL 2022

AKTUELT AKTUELT

ANLEGGSMASKINEN | NR.03 | APRIL 2022

Reduser bedriftens
kostnader allerede i dag

Er du klar
for sesongen?

Aebi Schmidt Norge AS
Paradisvegen 2 | 2836 Biri 
Tel +47 61 10 84 40 | no-salg@aebi-schmidt.com
www.aebi-schmidt.com/norge

Schmidt | Wasa 300+ Schmidt | Street King 660Schmidt | eSwingo 200+

Schmidt | Flexigo 150Schmidt | Flexigo 150

AEBI077022_Anzeigen_Norwegen_A4_A5_03_2022.indd   1AEBI077022_Anzeigen_Norwegen_A4_A5_03_2022.indd   1 07.03.22   08:5207.03.22   08:52

Sigurd Stave Maskin
– Vi skal delta på Vei og Anlegg på Lillestrøm, men MEFA i 
Stavanger har vi ikke tanker om å være med på. 
– Det er store forventninger til Vei og Anlegg siden korona har 
bidratt til at det er mange år siden sist.  
– Vi kommer til å stille ut en god bredde av produkter:  
Wille, Hanÿ , Aliva, Falköping, Bucher compact og Bucher  
chassismontert. 
– Det kommer flere nyheter fra oss på messen, men den største 
nyheten er jo at vi fra 1. mars også er distributør av Bucher 
chassismonterte feiebiler i Norge. Vi kommer til å vise frem flere 
slike maskiner.

Hymax 
– Vei og Anlegg blir den første store messen etter pandemien, og 
vi legger mye kraft i denne messa. Alle selgere fra hele landet 
blir å finne på messa, vi vil ha besøk fra alle produsentene våre 
og vi vil ha et hyggelig kunde-event på fredag kveld. 
– Vi stiller med et godt utvalg av alle varemerkene; Kubota  
viser de nyeste modellene av minigravere og hjullastere, samt 
den helt nye elektriske beltegående dumperen Kubota KC70-E. 
Giant viser også bredden av sine hjullastere, og det siste nye her 
er at fabrikken har oppgradert Giant G2200 Elektrisk med en fin 
lukket hytte med varmeapparat og radio. Dette burde være en 
kjærkommen nyhet for det norske markedet, med varierende 
temperaturer og klimaforhold. Ausa-maskiner vil vi også ha på 
standen, men her er det ingen nyheter, men en gammel traver. 
Det nyeste varemerket vårt, Merlo, vil bli presentert med to 
modeller, hvor den ene er elektrisk (Merlo eworker). Vi vil ha et 
eget «podium» med fokus på ettermarkedstjenester og -produkter. 
– Gjennom pandemien har Hymax gjort mye innenfor profilering 
og presentasjon av selskapet, og det skal komme positivt frem 
på Vei og Anlegg. Vi skal på MEFA i Stavanger også, men det blir 
kun med noen få maskiner og en «low cost» løsning. Det er Vei 
og Anlegg som blir årets store satsning.

AMV 
– AMV skal delta på både MEFA i Stavanger 
(Stand 119) og Vei og Anlegg (stand E02-06). 
– Vi har store forhåpninger til messene både 
med tanke på at det er lenge siden det har 
vært messeaktivitet og at AMV stiller med 
nyheter som ikke har vært presentert  
tidligere på messer; Scorpion og batteripakke 
Produkter som AMV skal ha med:
AMV By Stonepower Termite 
(begge messer)
AMV By Stonepower Scorpion 
(Begge messer)
Batteripakke tilhørende 
arbeidsplattform 
(Vei og Anlegg)

Liebherr-Norge
– Vi skal være med på begge messene. 
– De fleste er vel relativt underernærte på arrangementer, 
så vi forventer godt besøk. Vei og Anlegg er på ny arena i år. 
Det blir spennende å se hvordan publikum opplever dette. Vi 
som leverandør tenker at dette utelukkende blir positivt. Et 
stort løft med tanke på profesjonalitet og mindre væravhengig.  
Vi tenker også at rammen rundt arrangementet vil oppleves 
mer positivt for publikum, ikke minst med tanke på tilgjenge-
lighet, kollektivtransport, parkering, presentasjon av produk-
ter på betonggulv i stedet for gjørme. 
– Har stor tro på at det sosiale blir mye bedre, noe som er 
viktig da flere velger å gjøre dette til et sosialt arrangement 
for de ansatte hos kundene våre. 
– Vi stiller ut hjullastere, beltegravere, hjulgravere, dumper 
og doser.
– Av nyheter som blir vist er Liebherr TA230 rammestyrt 
dumper, Liebherr TA 230 Litronic hjullaster, Liebherr L509 
Teleskop - L 509 Tele Telescopic hjullaster, og Liebherr 
LH26CE elektrisk gravemaskin på belter, ca. 28 tonn. Denne 
kan leveres med kabel for fast tilkobling eller med mobilt 
batteriaggregat for full dags drift. Dette er en spesialbygget 
maskin på fabrikk basert på industrimaskin. 

Smart jobb på  
nettbrett og smarttelefon  
med skybasert system
ScanX.NET ScanLoader:  
Effektiv vektregistrering ute på plassen

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

SPARER TID

STØRRE SIKKERHET

BEDRE OVERSIKT

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

  Tlf. +47 96 64 67 00 • scanvaegt.no
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Lorem ipsum dolor 
sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, 

Vi lager alt innen vaskeutstyr.
Små skiltvaskere til bruk om vinteren i ned til -30°C,
med vårt unike varmelager/varmholds system.
Stort vaskeutstyr bygd på Chassie eller krokløft.

Arbeidsarm Uniarm 1100 
Rekkevide 9m
        Laget for stor børste
                  Flyttes høgre-venstre sideNyhet

Uniarm 700

Stickset 500

D1-25
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BRØYTESTIKKSETTER - OPPTAKER
Raskeste og mest fleksible maskin på markedet.

VASKEUTSTYR

post@srisa.no Tlf: 51484403

- Tar alle typer, 10-40mm, miljøplast, bambus, 
   Pil, naturstikker.
- Liten og lett for montering fremme eller bak 
  på alle kjøretøy. 
- Setter og opptaker i samme maskin 
- Setting 100-140 stikker pr. time.
- Opptak 200-250 stik- Opptak 200-250 stikker pr. time.
- Lett betjening med ekstern startknapp.
- Vekt: 500kg.
- GPS logging.

Produsert hos oss i Norge.
Alle deler finnes på lager.
Support 24h i settesesongen.

Mählers 
– De siste årene har flere nyheter blitt presentert, men 
ettersom pandemien satte en stopper for så å si alle messer 
har de ikke blitt vist for allmennheten. 
Her er noen eksempler på hva Mählers vil vise på årets 
messer, med start på Vei og Anlegg: Høvelblader for laste-
biler som kan brukes på både grus og is, og som finnes i to 
versjoner, en fast (HB3) og en svivel (HB5), skiltvaskeren 
FCW 5.8, modulær diagonalplog – DPD, det proporsjonale 
kontrollsystemet MC3, Rasco sand- og saltspredere og  
feiemaskinen SOP-LB2800. 

EMSG 
– Vi skal delta på Vei og anlegg, og vi har stor tro på at det 
nok blir en bra messe selv om det er innendørs i mai – bran-
sjen er sugen på messer nå. 
– Vi skal stille ut både Hyundai og Takeuchi maskiner. Det 
kommer litt an på hvilke maskiner vi rekker å få inn før 
messen, men for Hyundai stiller vi garantert ut den nye 
hjulgraverserien av HW140A og HW170A. Vil også stille med 
både hjullastere og beltegravere fra Hyundai. 
– For Takeuchi vil vi mer eller mindre stille med hele rangen 
av gravere og forhåpentligvis beltedumper. 
– Vi håper vi kan vise fram en eller to maskiner av de nye 
14–16 tonns beltegraverne som Hyundai nylig lanserte.

Mineralteknikk 
– Vi skal delta på alle messene. Vi stiller ut siste nytt innen 
knuse- og siktemaskiner fra Terex Finlay. 
– Er du en av de som har behov for å drøfte problemstillin-
ger innen knusing, sikting og vasking med fagfolk, ønsker 
Mineralteknikk deg velkommen innom standene på Arctic 
Entrepreneur, MEFA og Vei og Anlegg 2022. 
– Vi gleder vi oss til å møte bransjen, for etter to år uten 
fysiske møter blir det godt å komme i gang med det igjen.
– Vi er sultne på å høre mer om utfordringene kundene har 
i dag og hvilke problemstillinger de ser for seg å møte på i 
fremtiden, slik at vi kan videreutvikle de gode løsningene 
sammen med produsentene våre, som vi har et tett  
samarbeid med. 
– Har du behov for erfarne fagfolk til å se nærmere på 
produksjonsløsninger, fremtidige prosjekter, eller vil du  
rett og slett bare utveksle erfaring og meninger, er Mineral- 
teknikk godt bemannet med spesialister på knusing, sikting 
og vasking på både Arctic Entrepreneur, MEFA og Vei og 
Anlegg, og alle er hjertelig velkomne, sier Marius Torgersen, 
distriktsleder Øst i Mineralteknikk AS.  

Engcon 
– Etter to år med messepauser, presenterer 
engcon et stort utvalg produktinnovasjoner 
som gjør gravemaskiner mer effektive og mer 
fleksible. Blant det som skal vises frem på 
messene er tiltrotator for gravemaskiner 4-6 
tonn med automatisk hurtigutløser og avtakbar  
gripekassett og PC6000 som er en helt ny 
markvibrator for gravemaskiner 12–26 tonn.

Construction  
Equipment Group 
– Vi stiller på MEFA Stavanger og Vei og 
Anlegg, og forventer stor entusiasme 
og mange fine samtaler med maskinfor-
handlere og entreprenører. 
– Vi har ikke spesielle nyheter på  
materiellfronten, men ett lite ess i ermet 
kan være vi har! 
– Vi har etablert selskapet CEG som vi 
vil informere om (representerer merkene 
Gjerstad Products, Foss-Eik mek.  
verksted, Vera Tank og EMA, red.anm.)
– Vi stiller ut utstyr til hjullaster og 
gravemaskiner.

Pon Equipment 
– Vi skal være med på både MEFA og Vei og Anlegg, og vi skal ha en stand på 
ca. 800 kvadratmeter på Lillestrøm. 
– Skal presentere flere standarder som tilbys fra Pon Equipment – NextGen, 
Ease of Use (EOU), Payload, Assist Grade 2D. 
– Blant maskinene vi skal vise frem på messene er hjullasterne 930, 950 GC  
og 980, hjulgraveren M315, beltegraverne 315, 310 og 320 Z-line, 340 high 
and wide, kompaktlaster, vals og kanskje det i tillegg blir noen overraskelser. 
– Vi skal selvfølgelig ha Cat-shop og vi skal plassere en Cat D6 doser i XE- 
versjon godt synlig på Vei og Anlegg, sier Weronica Karlsrud og Marcos  
Gonzalez i Pon Equipment. 

Nasta 
– Det blir gøy med messer igjen, og vi skal delta på alle, sier 
Jannike Hansen i Nasta AS. 
Hitachi har vært på det europeiske markedet i 50 år, og Nasta 
har vært forhandler i 40 av disse.
– Vi stiller med stor stand og viser frem ca. 20 maskiner på  
Vei og Anlegg, deriblant Hitachi Serie 7-maskiner. Flere av 
maskinene vil ha Norgespremiere. Vil også vise frem maskiner 
fra HAMM og Bell. Skal også ha stor stand på MEFA hvor de 
nye maskinene vil bli vist. Det vil bli flere elektriske maskiner 
på standene. 
– Vi gleder oss til vårsol og messestemning. 
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Atlas Copco 
– Vi skal delta på begge messene, men på MEFA bare 
som støtte for vår forhandler Hillevåg Elektro Diesel 
AS. På Vei og Anlegg stiller vi i egen stand. 
– Vi håper på mye folk og mye interesse for produk-
tene vi stiller ut, spesielt på Vei og Anlegg, hvor vi skal 
kjøre en helt «grønnp profil», hvor vi ikke stiller ut en 
eneste maskin med dieselmotor.
– Vi kommer kun til å vise frem elektriske kompres-
sorer, elektriske lystårn, og sist, men ikke minst, våre 
ZenergiZe batteripakker, som vi har solgt veldig bra av 
den senere tiden, og E-Air serien. 

Hydrema 
– Vi deltar på MEFA, Vei og Anlegg, NNBA på 
Mandelasletta i Tromsø og Dyrskuen i Seljord. 
Maskiner som stilles ut på Vei og Anlegg er: 
Hydrema 922G 2.55 dumper, Hydrema 912GS 
Multitipp dumper, Hydrema 912GS Rail dumper, 
Hydrema 707Power + dumper, Hydrema MX 16G 
Rail hjulgraver, Hydrema 926G gravelaster. 
På MEFA i Stavanger stilles følgende maskiner: 
Rail graver MX16G, Hydrema912GS, Hydrema 
922G 2.55, Hydrema 707G Power, og gravelaster 
926G.  
– Det er nå en komplett StageV-serie motorer i 
våre maskiner, og det er Hydrema 926G Grave- 
laster, som er det siste tilskuddet, som har visning 
på disse messene. 
– Etter to år uten messer ser vi frem til å  
komme ut å treffe kunder igjen, nye, som  
eksisterende – alle er like mye verdt for oss!

Ankerløkken Equipment
– Av de to nevnte messene, så skal vi kun delta på Vei og Anlegg. 
For oss som er et forholdsvis lite firma hadde det vært utfordrende å 
delta på MEFA, samtidig som vi skulle rigget til Vei og Anlegg. 
– Vi tror at det skal bli en bra messe med godt besøk, men jeg tror 
leveringsutfordringene kan gjøre at det blir mindre utstyr utstilt enn 
mange hadde håpet på. For vår egen del skal vi nok klare å få nok 
utstyr på standen vår.
Ankerløkken Equipment skal stille ut hydrauliske slaghammere fra 
FRD, All-Star sorteringsskuffer fra Difco, jordbor 
og mulcher fra Auger Torque, freser fra 
Simex, pluss noe annet som ikke er 
helt avgjort ennå.
Nyheter (eller utstyr vi stiller ut 
for første gang) er All-Star sorte-
ringsskuffer, mulcher fra Auger 
Torque og kumfres fra Simex. 
– Vi har en annen nyhet som 
kanskje skal stilles ut, men det 
avhenger av leveringstiden 
og om vi får plass, siden vi i 
utgangspunktet skal ha en grave-
maskin med ExcaDrill på.

Rosendal Maskin 
– Vi deltar på begge messene, dessverre kommer jo disse 
messene rett etter hverandre.
– Vi har forhåpninger til messer i år, det er jo lenge siden folk har 
vært på messer, så vi regner med godt besøk og stor interesse. 
På MEFA skal Rosendal Maskin vise frem tre Doosan-gravere; 
DX160W-7, DX140LCR-7 og DX300LC-7, samt JCB 403 hjullaster 
og JCB Fastrac. Doosan -7 er nå komplett nå serie.
På Vei og Anlegg stiller de med 16 enheter, 8 stk. JCB og 8 stk 
Doosan. 
– Vi vil ha fokus på elektriske maskiner, Doosan DX165W Electric, 
samt JCB minidumper, 19C elektrisk, og 525-60 Elektrisk telesko-
plaster. 
– I tillegg viser vi et godt utvalg av aktuelle modeller fra JCB og 
Doosan. Blant nyhetene er elektrisk Doosan DX165W, Doosan 
DX140LCR-7, Doosan DL80 og ny liten hjullasterserie fra Doosan.

Telenor – Alltid med.

Opplev dekning i verdensklasse med 
bedriftsabonnement fra Telenor

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

Nyhet: Mobilabonnement Frihet 
gir deg ubegrenset bruk av data



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.

Allerede nå tilbyr vi  
mobilkraner med et  
fossilfritt (biodiesel)  

alternativ. 
 

Utslippsfrie (elektriske) 
mobilkraner blir  

introdusert senere i år. 
 

Innen utgangen av 2023 
er hele åten fornyet til 
fossilfrie og utslippsfrie 

maskiner!
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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
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– Det var OKAB som introduserte meg for faget; på skolen hørte jeg ikke om det. 
Det er artig å være den første, men det viktigste er at det er gøy. Det sier Bjarte 
Torget (18), Norges første lærling i det nye veidrift- og veivedlikeholdsfaget.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Landets første lærling 
i veidrift- og vei-
vedlikeholdsfaget

– Egentlig hadde jeg tenkt å bli mask-
infører, men da jeg gikk Vg2 Anleggstek-
nikk på Os videregående skole fant jeg 
ganske raskt ut at det ikke var så gøy som 
jeg hadde trodd. Det ble litt kjedelig å sitte 
inne i maskinen hele tiden. Det var for lite 
variasjon, fortsetter den unge lærlingen, 
som begynte læretiden hos Løvaas Maskin 
i november i fjor.

– Jeg har også hatt en tomåneders prøve-

periode i vei- og anleggsfaget i en annen 
bedrift, men det var heller ikke helt min 
greie, så jeg begynte rett på veidrift- og 
veivedlikeholdsfaget da jeg kom hit. Det 
var spennende å prøve et helt nytt fag, og 
jeg tenkte det kunne passe for meg, sier han.

FAGPRØVE NESTE HØST
Når Anleggsmaskinen møter lærlingen i 
februar, på jobb hos Løvaas Maskin en drøy 

mil nord for Bergen sentrum, er han ikke 
i tvil om at han har valgt riktig. 

– Ja, det har vært kjempebra så langt. 
Det er veldig variert arbeid, og jeg har en 
ganske «fri» hverdag, hvor jeg får holde på 
med mye av det jeg selv har lyst til. Dette 
er en perfekt kombinasjon av mange ulike 
oppgaver og jeg får vært med på mye 
forskjellig. Ingen dager er like, sier han 
fornøyd. 

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

– Akkurat i dag er jeg på driftspatrulje, 
som går ut på å kjøre rundt og sjekke at alt 
er i orden på og langs veien, og deretter 
gi avviksrapporter. Det kan dreie seg om 
skilting, veimerking, dårlig asfalt, rekkverk, 
håndmåking, salting og så videre. Jeg håper 
selvfølgelig å ta fagbrev i dette faget, og 
fagprøven blir vel i november 2023.

SVÆRT OMFATTENDE LÆREPLAN
Løvaas Maskin har rundt 100 medarbeidere 
og omsatte i fjor for nesten 200 millioner 

kroner. Bedriften har spesialisert seg på drift 
og vedlikehold, og ønsker det nye veidrift- og 
veivedlikeholdsfaget velkommen.

– Vi er jo en vedlikeholdsentreprenør. 
Akkurat nå har vi 18 driftskontrakter med 
ulike offentlige etater. Veidrift- og veivedli-
keholdsfaget er noe vi i bransjen helt klart 
har savnet, og som vi har etterlyst lenge. 
Statens vegvesen har også vært en pådriver 
for det. Det er et meget bredt fagområde, 
med en rekke ulike oppgaver innen både 
sommer- og vintervedlikehold. Jeg vil påstå 

at læreplanen i dette nye faget er mye mer 
omfattende enn i de andre fagene innen 
anleggsteknikk, sier Arild Sundal. Han 
er HMS/KS- og opplæringsansvarlig hos 
Løvaas Maskin.

PRAKSISKANDIDATER
– Veidrift- og veivedlikeholdsfaget er et 
utrolig viktig fag, og fagområdet vokser 
i kompleksitet hvert eneste år. Det er 
egentlig litt tilsvarende den gamle veivok-
terfunksjonen; altså en som har oppsyn 

TRIVES: Bjarte Torget 
trives med å være 

Norges første lærling 
i det nye veidrift- og 

veivedlikeholdsfaget. 
Her flankert av Arild 
Sundal, HMS/KS- og 

opplæringsansvarlig 
hos Løvaas Maskin (til 
venstre) og Stian Eike-
vik i OKAB, som følger 

opp lærlingen.

VARIERT: – Dette er en 
perfekt kombinasjon av 
mange ulike oppgaver og 
jeg får vært med på mye 
forskjellig. Ingen dager 
er like, sier lærling Bjarte 
Torget fornøyd.

«Dette er en perfekt kombinasjon av mange ulike oppgaver og 
jeg får vært med på mye forskjellig. Ingen dager er like.»

Lærling Bjarte Torget
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Leverer slitestål til nesten alle typer maskiner

Profilstål

Sidebeskytter

Kompakte
tannholdere

Skjærestål

Påsveisede vinkler

Cat J-system

Påboltstål

Segmenter mellom tennene

Skjær og end bits dozere

Strips

Topp-plater Hardmetall- 
brikker

Kamp- 
profilstål

Volvo-
segmenter

Ripper- 
tenner

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

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

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

www.slitestalkompaniet.no

 vi treffes 
på stand 
nr A1-40

Spredernes “Rolls Royce” 

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

JEKSLEVEIEN 22, 2016 FROGNER. TLF. 23 26 78 00. FAX 23 26 78 
48 www.stavemaskin.com - E-post: mail@stavemaskin.com
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Kvalitet blir alltid billigst!

«Kjøper du billig, - kjøper du dyrt»
(En myte det er noe i?)

«Kjøper du Falköping, - kjøper du trygt»
(Et faktum)

med veier og utfører nødvendig vedlike-
holdsarbeid. Denne personen skal blant 
annet kjøre inspeksjoner og kontrollere at 
veien tilfredsstiller alle kravene som stilles 
når det gjelder funksjonalitet og sikkerhet. 
Man skal kjenne til alt fra skilting, veimer-
king og asfalt, til rekkverk, stikkrenner og 
kummer, sier Sundal.

– For oss vil det være en stor fordel å 
få ansatte med fagbrev i dette faget. For 
nettopp det å bygge opp gode fagarbeidere 
er svært viktig for oss. Bjarte er den første 
lærlingen vi har i veidrift- og veivedlike-
holdsfaget, men allerede fra høsten 2022 
kommer også de første praksiskandidatene i 
faget. De må kunne dokumentere minimum 
fem års relevant erfaring. Vi har allerede 
13 ansatte her i bedriften som er påmeldt. 
De tar teoretisk eksamen i juni, og dersom 
de består, kan de ta fagprøve i september i 
år. Noen av dem har ett eller flere fagbrev 
fra før, mens for andre blir dette det første. 

STADIG STØRRE KRAV
– Vi registrerer at oppdragsgiverne våre 
– stat, veivesenet, fylker og kommuner – 
stiller stadig større krav til oss som leve-
randører, fortsetter Sundal. 

– Kompetansen til våre medarbeidere 
må derfor hele tiden utvikles, innen både 
sommer- og vintervedlikehold. Kunnskap 
om miljø knyttet til alle fagområder blir 
stadig viktigere, og fokuset på en trygg 

og sikker gjennomføring av alle arbeids- 
operasjoner er høyere enn noen gang. I 
tillegg endrer de klimatiske forholdene 
seg, og veivedlikehold er viktig og aktuelt 
i forbindelse med for eksempel flom og 
skred. I dag har de fleste av våre ansatte 
bakgrunn fra eller fagbrev i vei- og anleggs-
faget eller anleggsmaskinførerfaget. I tiden 
som kommer vil nok de fleste komme fra 
det nye veidrift- og veivedlikeholdsfaget, 
sier Sundal, som selv har nesten 30 års 
erfaring med veidvedlikehold. Han sitter 
i arbeidsgruppen som har jobbet med 
kompetansemålene og som skal lage under-
visningsmateriale til det nye faget. Der sitter 
også Frode Andersen, Are Haukaas og Stein 
Egil Ødegård fra Maskinentreprenørenes 
Forbud (MEF) og Opplæringskontoret for 
anleggs- og bergfagene (OKAB).

VAKTMESTER FOR VEI
– Det er viktig å få fram at det å drifte og 
vedlikeholde veier nå er et eget fag – og 

et viktig fag. Det er på en måte en vakt-
mester for vei; en som rykker ut og repa-
rerer skader som oppstår. Det blir som å 
reparere et hus; av og til må man kle en 
vegg på nytt, bytte et rekkverk eller legge 
nytt gulv, sier Stein Egil Ødegård. Han er 
daglig leder for OKAB Buskerud, Vestfold 
og Telemark, og han har selv lang erfaring 
med drift og vedlikehold fra tidligere jobb 
i Statens vegvesen.

– Etter at ansvaret for fylkesveiene ble 
overført til fylkeskommunene, har mange 
funksjonskontrakter blitt litt mindre, og 
stadig flere entreprenører – også små og 
mellomstore – tar nå på seg slike jobber. 
Det har vært jobba i mange år med å 
opprette et fagbrev. Nå er det endelig på 
plass, noe som nok også vil øke statusen og 
forhåpentligvis rekrutteringen til faget. Jeg 
tror det er veldig viktig å få ungdom inn i 
faget, ettersom mange av dem som innehar 
denne kompetansen begynner å nærme seg 
pensjonsalder, sier han. 

 VEIVOKTER: Når Anleggsmaskinen er på besøk 
er Bjarte Torget på driftspatrulje. Det går ut 
på å kjøre rundt og sjekke at alt er i orden på 
og langs veien, og deretter gi avviksrapporter. 
Omtrent som den gamle veivokteren.

OMFATTENDE: Veidrift- og veivedlikeholdsfaget et meget bredt fagområde, med en rekke ulike 
oppgaver innen både sommer- og vintervedlikehold. Man må kjenne til alt fra skilting, veimerking 
og asfalt, til rekkverk, stikkrenner og kummer. Her er det en kum som inspiseres.



I anleggsbransjen er nytt utstyr kapitalkrevende og 
dermed forbundet med tunge innkjøpsprosesser og 
stor risiko. Gjenværende kapital gir begrenset rom for 
utvikling og innovasjon. Samtidig er det kanskje 
nettopp nyutvikling som på sikt kan ta selskapet 
videre; sikre verdiskapning og inntjening? 

Gunstig for anleggsbedrifter 
- Vi ser at for mange av våre kunder innenfor bygg og 
anlegg er det gull verdt å kunne lease utstyr. Med en 
leasingavtale oppnås inntil 100 % finansiering. Da kan 
mye av ressursene som ellers ville vært bundet opp 
heller plasseres i kjernevirksomheten; i aktiviteter som 
skaper mest mulig verdi for bedriften, forklarer Tormod 
B. Karlsen, mangeårig strategisk rådgiver på leasing.
 
- Hos Ikano Bank har vi lang erfaring med 
finansiering av maskiner og utstyr for anleggs-
bransjen. Vi har i tillegg en handelsavtale med MEF 
Region Øst, som gir medlemmene ekstra gode 
betingelser hos oss, påpeker Karlsen.

Verdifull forutsigbarhet
Leasingbeløpet utgiftsføres over perioden utstyret 
benyttes. Dermed kan leasing forenkle hverdagen 
til selskapets regnskapsavdeling, både når det skal 
budsjetteres og når regnskapet skal føres.

- Leasing muliggjør i tillegg raskere oppgradering av 
maskinpark og essensielt utstyr. Dette kan utgjøre et 
kraftfullt konkurransefortrinn, understreker Karlsen.

Derfor kan lease passe din bedrift
Alle typer foretak kan benytte seg av leasing, og de 
fleste typer driftsutstyr med en viss leve-tid kan leases, 
inkludert utstyr som er brukt. Objektet må være en selv- 
stendig enhet, av et slag som vanligvis ville vært 
regnskapsmessig avskrevet. Tilleggsutstyr og 
tjenester, for eksempel regelmessig service, kan 
inngå som en del av leasingavtalen. 

Når avtaleperioden nærmer seg slutten velges den 
løsningen som passer selskapet best der og da: 
Å kjøpe ut leasingobjektet, å fortsette leasingen litt 
lenger eller å starte ny leasingavtale på nytt utstyr.

Ikano Banks rådgivere er spesialister på leasing til 
bedriftsmarkedet. Hver dag jobber de for å finne enkle 
og lønnsomme løsninger, tilpasset hver enkelt kundes 
virksomhet og bransje. Slik skapes solide og lønn-
somme relasjoner. Ønsker du en trygg og rettferdig 
partner på finansiering av utstyr? Ta gjerne kontakt for 
en hyggelig leasingprat!

Tormod B. Karlsen,
strategisk rådgiver, 
tlf: 920 28 367
e-post: tbk@ikano.no

Vi har tatt hverdagen tilbake, men kanskje er det ikke rom for de helt store investeringene riktig ennå? Likevel er det kanskje nå det kan lønne seg å satse! 
Oppgradering av utstyr kan gi bedriften det lille ekstra giret som trengs for å komme godt ut av det i 2022. Det er fullt mulig å finansiere nytt utstyr på en 
måte som gir bedriften både handlingsrom og forutsigbarhet. Tormod B. Karlsen fra Ikano Bank vet råd!

Hvordan finansiere anleggsutstyr? ANNONSØR- 
INNNHOLD

ASFALTKJERRE
TN 144

3-akslet med giliotinluke

Oddbjørn Buer
Mobil: 908 268 00
oddbjorn@istrail.com

Morten Langeland
Mobil: 905 735 00
morten@istrail.com

Wegar Jakobsen
Mobil 91873890
wegar@istrail.com

Ta kontakt med en 
av våre selgere!

Spesifikasjoner: se www.istrail.com
*Nummi tippsylinder *Metallisert.

Oddbjørn Buer
Mobil: 908 268 00
oddbjorn@istrail.com

Morten Langeland
Mobil: 905 735 00
morten@istrail.com

Wegar Jakobsen
Mobil 91873890
wegar@istrail.com

Ta kontakt med en 
av våre selgere!

Spesifikasjoner: se www.istrail.com
*Nummi tippsylinder *Metallisert.

last / buss / henger

Landsdekkende verkstedkjede for last, buss og henger
Vi gjør alt vi kan for å holde kjøretøyet ditt mest mulig på veien. 
Team Verksted tar alle merker og jobber – hos oss får du alt på 
ett sted. Vi er opptatt av å holde kostnadene nede, samtidig 
kan du være trygg på at vi leverer kvalitet. 

Vi vet hva kjøretøyet 
betyr for deg!

Finn et verksted nær deg på www.teamverksted.no

TV 210x297mm annonse.indd   1TV 210x297mm annonse.indd   1 15.01.2021   10:0015.01.2021   10:00
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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

rundt 2050 vil være tomt for dette i Oslo-regionen, sier Kjersti 
Kvalheim Dunham, prosjektleder i Bærum Ressursbank. Hun 
forteller at markedssystemet som nå utvikles vil få bransjen til 
å «snakke» sammen på en helt ny måte, og på den måten opti-
malisere massetransporten. Ifølge Dunham er ca. 40 prosent av 
transporten på dagens prosjekter i regionen tomkjøring. Ved å 
kommunisere via markedssystemet skal man kunne planlegge 
for mindre tomkjøring, som igjen vil gi en økonomisk gevinst for 
transportørene og ikke minst en miljøgevinst. 

ENDRING MÅ TIL
Markedssystemet skal gi brukerne enklere tilgang til kvalitets- og 
forurensningsdokumentasjon. Dette gjøres ved at all nødvendig 
dokumentasjon om massene skal registreres i systemet, som igjen 
gir kjøper bedre kontroll på at massens kvalitet er i henhold til 
det som er avtalt. Det skal være enkelt for sjåfører å forholde seg 
til systemet, slik at avsender/mottaker skal kunne spore massene. 
Summen av alle data som legges inn, som for eksempel transport 
og bruk av overskuddsmasser, lager et klima- og miljøregnskap 
som både bransjeaktørene og tilsynsmyndigheter har stor nytte av. 

– For å få et optimalt system må det gjøres noen tilpasninger i 
regelverket, sier Dunham. Hun forteller at det per i dag er vanskelig 
å gjøre om på tillatelser som er gitt, samt at i enkelte prosjekter i 

regionen dumpes høykvalitetsprodukter i fyllinger, mens det er 
stort overskudd av dårlige produkter. 

– Det nye markedssystemet vil bli sunn fornuft satt i system, 
og vil være vinn-vinn for alle, sier Kjersti Kvalheim Dunham. 

Bærum Kommune sitter tett på disse problemstillingene, med 
store mengder overskuddsmasser forventet i forbindelse med 
infrastrukturprosjekter i regionen det neste tiåret. 

Derfor har kommunen, sammen med Oslo og Asker, via Bærum 
Ressursbank, tatt initiativ til å utvikle et markedssystem som skal 
gjøre det enklere å utnytte verdien av overskuddsmasser lokalt.

– I første omgang har vi fokus på steinmasser, men også andre 
masser, som knust betong, er aktuelt å få inn i systemet etter hvert, 
sier Fredrik Morberg, prosjektleder for markedssystemet i Bærum 
Ressursbank. Han forteller at markedssystemet skal legge til rette 
for enklere, tettere og smartere samarbeid mellom byggherre, 
entreprenører og transportører, med å håndtere overskuddsmasser 
på en effektiv og miljøvennlig måte. Prosjektet skal bidra til bedre 
forvaltning og utnyttelse av masser, og skal gi bedre effektivitet 
og lønnsomhet for entreprenørene. 

FINNE HVERANDRE
Bærum kommune har mottatt 15 millioner kroner fra Innovasjon 
Norge, og markedssystemet skal utvikles gjennom en offentlig, 
innovativ anskaffelse. 

– Vi begynte å kartlegge behovene i juni i fjor, en såkalt behovs- 
kartleggingsfase, og har i januar og februar gjennomført 22 dialog-
møter, sier Morberg. Han forteller at, gjennom møter med blant 
annet private og offentlige bransjeaktører, oppstartsselskaper, 
IT-selskaper og rådgivingsselskaper, har de kartlagt ni ulike behovs-
områder som det nå jobbes videre med. I og med at dette er en 
offentlig anskaffelse gjøres alle kunngjøringer gjennom Doffin, 
og neste ut er konkurranseutlysning for utvikling av plattformen. 

– Konkurransefasen varer til august/september, deretter begyn-
ner ett og ett halvt års utviklingsløp, sier Morberg. Markedssystemet  
vil enkelt forklart bli et sted hvor de som har overskuddsmasser 
og de som trenger masser kan finne hverandre. 

TOMT FOR STEIN
Systemet skal også bidra til å skape nødvendig tillit, transparens og 
standardisering, som skal være en forutsetning for godt samarbeid 
og et effektivt marked. I sum skal dette resultere i bedre utnyttelse 
av massene, mindre nyproduksjon, mer effektiv transport og 
mindre tomkjøring. 

– Det vil bli knapphet på kvalitetsstein, og kalkyler viser at det 

Byggingen av Ringeriksbanen, Fornebubanen og ombygging av E16 og E18 vil føre 
til store mengder overskuddsmasser. Nå utarbeider Bærum Ressursbank et system 
som skal gjøre det enklere å utnytte verdien av overskuddsmassene lokalt.
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Skal utnytte verdien 
av overskuddsmasser

RAMMESAK: 
Markedssystemet skal bidra til å nå klimamålene  
og gi økt samfunnsnytte gjennom å:
1. Skape bærekraftig massehåndtering
  Øke bruken av overskuddsmasser
  Redusere uttak av nye masser
  Redusere deponering av resirkulerbare masser
2. Effektivisere transportene
  Tilby mer optimale transportløsninger
  Redusere tomtransport og kjøreavstander

Kilde: Bærum Ressursbank

Markedssystemet som Bærum 
Ressursbank utvikler skal gi en 
bedre ressursutnyttelse av de 
store mengdene med overskudds-
masser i regionen. Illustrasjon: 
Bærum Ressursbank



Norges største varehus 
for reservedeler?

Stort lager av reservedeler til bergverks- og mineralindustrien

Vi står klar til å hjelpe dere med reservedeler til anlegg i bergverks- og mineralindustrien. Med 
over 1.200 varetyper og mer enn 45.000 reservedeler og maskiner hjelper vi dere raskt når 
behovet melder seg. 

Vi har lang erfaring fra bransjen og hjelper dere med tekniske utfordringer på anlegget. Våre 
servicefolk bytter, innstallerer og justerer inn de nye delene til optimal drift.

Vi leverer smarte anlegg og løsninger til blant annet Smelteverk, Gjenvinningsanlegg, Kraftfôr og 
gjødsel, Sagbruk og Fiskeindustri. 

Gjennom snart 30 år har vi bygget opp bred kompetanse som gjør oss i stand til å utvikle og 
bygge effektive anlegg med god flyt. Våre 43 ansatte er klar for nye utfordringer!

SAMMEN MØTER VI FREMTIDENS BEHOV

• RULLER TIL TRANSPORTBÅND

• SIKTEDUK

• TROMLER

• MOTOR & GIR

• SERVICE / VEDLIKEHOLD
 

• TRANSPORTBÅND

• UTSTYR TIL TRANSPORTØR

• SLITASJEPLATER

• RENGJØRING AV BÅND

• PUMPER

 

www.nordicbulk.com

Vi er klar til å hjelpe: Steffen Stradner, Jan Kenneth Polle, Olav Gilje, Kjell Olav Sømme, Espen Karlsen, Francois Nduwayo, Ragnvald Stople
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darda.no

DEMOLERING UTEN 
BEGRENSNINGER
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Vi har flere ganger skrevet om hvordan norske entreprenører danner arbeidsfel-
lesskap for å vinne de store veikontraktene. Stangeland Maskin og Implenia Norge 
har god erfaring med dette fra tidligere. Nå bygger de E39 sammen. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Godt samarbeid  
på E39-prosjekt

Fra å ha bygget veier stykkevis og delt, og til forholdvis lave 
kontraktssummer, ble stadig flere infrastrukturprosjekter store 
og komplekse. Noe som førte til at mange norske entreprenører 
ikke hadde økonomisk ryggrad eller kompetanse til å være med 
å kjempe om kontraktene. Resultatet ble at mange av de største 
infrastrukturprosjektene gikk til store utenlandske selskaper. 
Dette var det flere som reagerte på, og etter hvert begynte norske 
selskaper å inngå arbeidsfellesskap (joint venture) for å kunne være 
med å konkurrere om de store kontraktene.   

KAPASITET OG KOMPETANSE
Arbeidsfellesskap betyr i praksis at to eller flere entreprenører 
samarbeider om gjennomføringen av en kontrakt som inngås 

med en byggherre eller hovedentreprenør. I anleggsbransjen blir 
dette gjort når entreprenørene ønsker å påta seg oppdrag de ikke 
har mulighet til å gjennomføre alene. Grunnen kan for eksempel 
være kapasitet eller kompetanse. 

Det var nettopp dette som førte Implenia Norge og Stangeland 
Maskin sammen for å bygge E39 i Lyngdal. Nye Veier-prosjektet 
består av bygging av brukonstruksjoner, tunneler og mye masse-
forflytning. Implenia Norge har stor kompetanse på komplekse 
betongkonstruksjoner og tunneldriving, mens Stangeland Maskin 
er veldig gode på masseforflytning og bygging av vei i dagen. 

GOD ERFARING
De to selskapene har fra tidligere gode erfaringer med andre 

arbeidsfellesskap, og de har også samarbeidet om veiprosjekter 
tidligere. Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland bygde i perio-
den 2014 til 2019 Eiganestunnelen i Rogaland, som var en del av 
Ryfast-utbyggingen til Statens vegvesen. Kontrakten hadde en verdi 
på to milliarder kroner, og var den gang Norges største veikontrakt.

På Nye Veier-prosjektet i Lyngdal skal de to selskapene bygge 
firefelts motorvei fra Herdal i øst til Røyskår i vest. Totalt skal 
det bygges 9,7 kilometer vei, inkludert et planfritt kryss i Herdal. 
Korridoren består videre av to tunneler på til sammen 6,2 kilometer, 
og 800 meter med brukonstruksjoner. 

– Det er et krevende terreng å bygge vei i. Dalførene går sør–nord 
mens veien skal gå øst–vest, sier Nils Rinde, kommunikasjons-
rådgiver i Nye Veier, da vi møter han og Tove Ree fra JV Implenia 
Stangeland, på kontorriggen ikke langt fra Lyngdal. 

MILLIONER FASTE KUBIKK
Kontrakten har en verdi på 2,9 milliarder kroner, og er en tota-
lentreprise. Implenia har ansvaret for bru- og betongkonstruk-
sjoner, samt driving av tunnelene. Stangeland har ansvar for alt 
arbeid i dagen, som inkluderer grunnarbeid, veibygging, boring 
og sprengning i dagsone, samt alt av masseforflytning. TT Anlegg 
er underentreprenør for Stangeland på oppdraget. 

– Selskapene utfyller hverandre på kompetanse da kjerneom-
rådene våre passer fint sammen, sier Tove Ree, samfunnskontakt 
for Joint Venture Implenia Stangeland. 

FAKTA:

9,7 kilometer ny, trafikksikker E39
Oppstart høsten 2021 og ferdigstillelse 2025.
Strekningen E39 Lyngdal øst (Herdal) – Lyngdal vest 
(Røyskår) er om lag 9,7 km lang. Kontraktsarbeidet 
omfatter totalentreprise på prosjektering, bygging av 
og garantiansvar (for de fleste objekter i 20 år) for ny 
firefelts motorvei mellom kryss i Herdal og Røyskår i 
Lyngdal kommune.

Strekningen inkluderer:
 3600 meter vei i dagen
 6100 meter doble tunneler, fordelt på Rossåstunnelen  

 (3400 meter) og Kålåstunnelen (2700 meter)
 To lengre bruer: Kvelland (over elva Lygna) og 

 Hårikstad
 To motorveikryss (Herdal og Røyskår) med 

 tilknytninger til eksisterende veinett
Kilde: Nye Veier

SAMARBEID: Implenia Norge og Stangeland 
har samarbeidet tidligere, men dette er første 
gangen selskapene inngår arbeidsfellesskap på 

et Nye Veier-prosjekt. Her representert ved (f.v.) 
Tove Ree, samfunnskontakt for Joint Venture 
Implenia Stangeland, Magnar Tuntland, bore-
riggoperatør i Implenia Norge og Nils Rinde, 

kommunikasjons-rådgiver i Nye Veier.
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Ring oss for detaljer
Tlf: 69 82 54 00

Vidar Østby, 911 21 021
Morten Lund, 950 61 250

Jon Torger Rud, 906 08 285www.baileytrailers.co.uk

www.trogstadmaskinhandel.no

Importør: Trøgstad Maskinhandel. Tlf: 69 82 54 00

Første spadetak ble markert 20. oktober 2021 i Herdal, øst for 
Lyngdal, og ved årsskiftet var hovedriggen med kontor-, verksted- 
og lagerfasiliteter i Herdal innflytningsklar. I tillegg til hovedriggen 
skal det også etableres pause- og verkstedsbrakker på Foss, Vatland 
og ved Røyskår. 

Å bore tunnelene tar tid, og det skal fraktes 1,6 millioner faste 
kubikkmeter ut av tunnelen, totalt 2,6 millioner faste kubikkmeter 
i prosjektet, og alt skal brukes til å bygge veier og annen infra-
struktur på prosjektet. Den lengste tunnelen, Rossåstunnelen, 
skal drives fra to retninger, fra Herdal og Foss. Kålåstunnelen skal 
drives fra Vatland.

YTRE MILJØ OG LOKALE VERDIER
Nye Veier jobber aktivt i alle utbyggingsprosjekter med å redusere 
klimagassutslipp og miljøfotavtrykk sammenlignet med tradisjo-
nelle veiutbyggingsprosjekt. I det arbeidet brukes CEEQUAL, en 
internasjonal sertifiseringsordning for anleggsprosjekter. Eksem-
pelvis vurderer man terreng- og miljøinngrep i sammenheng med 
hvordan veilinjen plasseres i terrenget og bruken av konstruksjoner. 
I tillegg vurderes optimalisering av uttak og transport av masser, 
bruk av lavutslippsmaterialer eller gjøre ekstra innsats for fisk og 
fauna som påvirkes av prosjektet.

På Implenia Stangeland-prosjektet er to av fem prestasjonsmål 
knyttet opp mot ytre miljø. Det er blant annet mange bekker og 
vassdrag i anleggsområdet, og i henhold til utslippstillatelser 
skal vann fra anleggs- og tunnelarbeidet ut i disse. Anleggsvan-
net behandles før utslipp, og vassdragene overvåkes ved bruk av 
loggere som er utplassert i vassdragene, samt prøvetakning og 
visuelle kontroller. 

PRESTASJONSMÅL

Prosjektet E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest 
har følgende prosjektmål:

 Minimere ulemper for alle trafikantgrupper og 
 tredjepart i anleggs- og driftsperioden.

 Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og 
 driftsperiode, samt uten brudd på samfunnsansvar.

 Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger 
 på ytre miljø.

 Null uoppgjorte tvister ved ferdigstillelse.
 Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt  

 som minimerer bygge- og levetidskostnadene.

Kilde: Nye Veier

STANGELAND MASKIN
Stangeland ble etablert i 1959, har hovedkontor på Sola 
i Rogaland og er Norges største privateide grunnentre-
prenør. Entreprenørselskapet omsetter for 1,6 milliarder 
kroner og har 700 medarbeidere.

TUNNEL: Da vi besøkte anlegget i midten av februar 
var tunnelpåhugget klargjort, og Magnar Tuntland, 
boreriggoperatør i Implenia Norge, gledet seg til å 
komme i gang. Implenia Norge har ansvaret for  
tunneldriving og bru- og betongkonstruksjoner. 

PLASTRING: En lokal bekk må legges om og får snart nytt, flott løp. 

RIGG: Hovedriggen med kontorer i Herdal, litt øst for Lyngdal sentrum 
var på plass ved årsskiftet. Såle til verksted- og lagerfasiliteter er ferdig 
støpt og snart vil hallene være på plass. 
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Tlf 4888 9900  •  olenbetong.no
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Betong er fremtidens byggemateriale, som bidrar

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

Vi gjør reisen din tryggere.

TOTAL  
LEVERANDØREN  
PÅ JERNBANE- 
UTSTYR

SPLITTER NY 
LÄNNEN 
M-SERIE STAGE 5

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

Det har blitt gjennomført kartlegging av uønskede plantevekster 
og etablert trekirkegård. Sistnevnte består i å felle trær for så å 
legge disse ut for å sikre det lokale biologiske mangfoldet. 

– Nye Veier setter krav til ytre miljø som bransjen kanskje ikke 
har sett før, men vi opplever at entreprenørene på prosjektet er 
positive til disse kravene, og vi har et veldig godt samarbeid om 
dette, sier Rinde.  

Det er ikke bare byggherre og entreprenører som har store 
forventinger til E39-prosjektet. Også lokalbefolkningen i Lyngdal 
har høye forventninger, da prosjektet skaper store lokale verdier 
i regionen. Ifølge en analyse er verdiskapningen beregnet til en 
tredjedel av kontraktsverdien, altså en milliard kroner i bygge- 
perioden frem mot sommeren 2025.

– Den største verdiskapningen kommer likevel allerede i 2026, 

når strekket mellom Kvinesdal og Kristiansand åpnes. Både med 
tanke på trafikksikkerhet, men følgelig også at bo- og arbeidsmar-
kedet knyttes sammen, sier Nils Rinde. 

FREDET: En gang i tiden gikk hovedveien 
over den gamle, fredede brua. Dagens trafikk 
på E39 kjører på brua i bakkant, og om tre år 
er trafikken også borte fra denne. 

DAGSONE: Totalt vil det være et 
femtitalls maskiner på anlegget. 

Stangeland har ansvar for alt 
arbeid i dagen, som inkluderer 

grunnarbeid, veibygging, boring 
og sprengning i dagsone, samt alt 

av masseforflytning.

IMPLENIA
Et multinasjonalt integrert bygg- og eiendomsselskap 
som utvikler og bygger boliger, næringsbygg og 
infrastruktur i Sveits og Tyskland. Selskapet planlegger 
og utfører tunnel- og infrastrukturprosjekter i Norge, 
Sverige, Østerrike og Frankrike.
Implenia Norge har 430 ansatte og omsetter for 
1,9 milliarder kroner.
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Anleggsmaskinen besøker Os videregående 
skole, som ligger tre mil sør for Bergen, en 
grå vårdag. Skolen har i dag ca. 480 elever, 
fordelt på 30 klasser, hvorav fire klasser er 
Vg2 Anleggsteknikk. Fra høsten i år kan 
det bli seks.

– Det har vært stor pågang med søkere til 
Vg2 Anleggsteknikk i mange år nå. Mange 
som ønsker det får ikke skoleplass, og det 
til tross for at vi har mange ledige læreplas-
ser. Det er fylkeskommunen som er slusen 
i systemet, sier Geir Boge, daglig leder for 
Opplæringskontoret for anleggs- og berg-
fagene (OKAB) i Hordaland og Nord-Ro-
galand.

– Vi i OKAB kunne gjerne tenkt oss fire 
klasser til på Os vgs., men håper i første 
omgang på to, sier han.

BLANT LANDETS STØRSTE
– Vi har lenge hatt et ønske om å utvide, og 
vi har spilt inn til fylkeskommunen at vi kan 
ta to klasser til – i første omgang. Dette er 
nå inne til behandling, og siden det er snakk 
om oppstart allerede til høsten, ønsker vi 
naturligvis svar så raskt som mulig. Jo før, jo 
bedre, sier Lasse Svellingen, avdelingsleder 
for anleggsteknikk ved Os videregående skole 
og landslinjekoordinator for anleggsfagene.

Skolen har i dag fire Vg2 Anleggsteknik- 

klasser, med til sammen 60 elever. Skulle 
den nå få hele seks klasser, med totalt 90 
elever, vil den bli den aller største skolen i 
landet innen anleggsteknikk. 

TO NYE ØVINGSOMRÅDER
En forutsetning for å utvide skolen med 
flere klasser i anleggsteknikk har vært å få 
tilgang til større øvingsområder. Etter en 
årrekke med begrenset plass, har det nå 
virkelig løsnet for skolen. For i tillegg til 
et område med løsmasser, som brukes til 
ulike oppgaver innen masseforflytting, har 
skolen nå fått tilgang til to ulike øvingsom-
råder hvor de ikke bare kan kjøre maskiner, 

Det kan bli to nye klasser i Vg2 Anleggsteknikk på Os videregående skole  
fra høsten av. Landslinjeskolen har allerede sikret seg store øvingsområder for 
boring og sprengning.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Os videregående 
skole utvider
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Sted: Os, Vestland

VOKSER: – Vi har lenge hatt et ønske om å utvide, og vi har spilt inn til fylkeskommunen at vi kan ta to klasser til – i 
første omgang, sier Lasse Svellingen, avdelingsleder for anleggsteknikk ved Os vgs. Skolen jobber kontinuerlig med 
å sikre seg mer uteareal, spesielt områder med fast fjell.

STØRRE PLASS: Etter en årrekke med 
begrenset plass, har Os vgs. nå fått 
tilgang til to ulike øvingsområder hvor 
de ikke bare kan kjøre maskiner, men 
også drive boring og sprengning. Det har 
vært en forutsetning for å utvide skolen 
med flere klasser i anleggsteknikk. Her er 
Vg2-elev Stian Steinsland (17) i aksjon. 
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Merking av masser på plass? 
¨ Sikteprøver, Los Angeles, Micro Deval,       

Mølle test, Flisighetsindeks m.m  

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

¨ Vi �lby også test utstyr 

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

www.ksr-maskin.no 

Møt oss på MEFA Stavanger (125-128) , Vei & Anlegg 
(B1-30) og IFAT 2022 München (B6.315/414)  

¨ Neuenhauser NH6020 trommelsikt 

¨ Godt utlas�ngshøyde 

¨ Leveres med mater opp�l 11m3 

¨ Mange smarte løsninger 

¨ Elektrisk eller hybrid dri� 

¨ Neuenhauser SuperScreener stjernesikt 

¨ For sortering av bark, flis, jord, kompost, 
matjord, avfall og klebrige / fuk�ge masse 

¨ Høy kapasitet og meget brukervennlig 

¨ Lavt innma�ngshøyde og le� �lgang �l 
stjernedekket 

¨ Elektrisk eller hybrid dri� 

men også drive boring og sprengning. Det 
gjør samtidig fjell- og bergverksfaget mer 
aktuelt for elevene.  

– Rett utenfor skoleområdet er det en 
tomt hvor det etter hvert skal bygges et 
kjøpesenter. Denne tomta har vi fått lov 
av utbygger til å bruke som øvingsområde 
for boring og sprenging inntil videre. Her 
skal elevene få sprenge tirsdag og torsdag 
gjennom store deler av året, kanskje så lenge 
som et par års tid, sier Svellingen.

– Vi skal etter planen ta ut ca. 14 000 
kubikkmeter faste masser fra området. Hittil 
har vi kun tatt ut i overkant av 100 kubikk.

SATSING PÅ FJELL- OG BERGVERKSFAGET
Skolen har også inngått en avtale med Os 

knuseverk, som ligger i Ådnadalen, like i 
nærheten av skolen.

– Dette er et øvingsfelt som vi egentlig 
har hatt helt siden 1980, men vi har ikke 
hatt noe aktivitet her på lenge. Det skyldes 
blant annet at vi ikke har hatt tilstrekke-
lig med utstyr og ressurser til å kunne gi 
inngående opplæring i fjell- og bergverks-
faget. Men nå gjør vi en ny satsing med 
fjell- og bergverksfaget. I fjor kjøpte skolen 
en borerigg, og vi har nå inngått ny avtale 
med knuseverket og gjenopptatt virket her 
ute, forteller Svellingen.

– Her er det god plass og mye fast fjell 
som elevene kan bore og sprenge i. Kombi-
nert med området rett utenfor skolen, som 
vi benytter til samme formål, kan vi nå sørge 

for at elevene får fullverdig undervisning og 
opplæring i fjell- og bergverksfaget.

MOTIVERER ELEVENE
At den nye satsingen på fjell- og bergverks-
faget har en påvirkning på elevene, er hevet 
over enhver tvil. 

– Vg2 Anleggsteknikk kan lede til en rekke 
ulike fag, og vi ønsker nå å vise bredden i 
anleggsfagene på en bedre måte. Én ting er å 
bare lære litt teori om de ulike fagene; det er 
noe helt annet hvis elevene får holde på med 
det i praksis. Det å flytte rundt på masser er 
vel og bra, men når man går inn og borer og 
skyter – altså reelle arbeidsoppgaver – så gir 
det naturligvis en helt annen motivasjon og 
interesse, sier Svellingen. 

– Etter at vi satte i gang denne nye 
satsingen på fjell- og bergverksfaget, er 
det nå langt flere elever som ønsker å 
velge det faget når de skal ut og få lære-
plass. Faktisk har hele 20 av 60 elever 
planer om å gå ut i lære i fjell- og berg-

verksfaget til sommeren. De senere 
årene har det tallet ligget på kun tre til 
fem elever. Det handler om å synliggjøre 
yrkene, fortsetter Svellingen, som røper 
at skolen ønsker å utvide øvingsarealene 
ytterligere.

– Ja, dette er noe vi jobber med kontinu-
erlig. Vi ønsker oss mer uteareal, og spesielt 
områder med fast fjell. Området på Ådna-
dalen er fint, men det holder nok bare i 
10–15 år. Vi er nødt til å tenke langsiktig, 
avslutter han. 

NYSATSING: Etter at skolen satte i gang den nye satsingen på fjell- og bergverksfaget, er det langt flere elever som ønsker å velge det faget når de 
skal ut og få læreplass. Hele 20 av 60 elever har planer om å gå ut i lære i fjell- og bergverksfaget til sommeren. Her er det Vg2-elev Vegard Djønne 
(18) som år prøve seg med boreriggen skolen gikk til innkjøp av i fjor.

MANGE SØKERE: Det har vært stor pågang 
med søkere til Vg2 Anleggsteknikk i mange 
år. – Mange som ønsker det får ikke skole-
plass, og det til tross for at vi har mange ledige 
læreplasser. Vi i OKAB kunne gjerne tenkt oss 
fire klasser til på Os vgs., men håper i første 
omgang på to, sier Geir Boge, daglig leder i 
OKAB Hordaland og Nord-Rogaland.

GOD PLASS: Os vgs. satser på fjell- og 
bergverksfaget, og har inngått en avtale 

med et knuseverk like i nærheten av sko-
len. Her er det god plass og mye fast fjell 

som elevene kan bore og sprenge i.
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Utleie av  
anleggsmaskiner 
1-90 tonn 
 
Vi sørger for at du er konkurransedyktig  
når jobben krever utstyr du ikke har. 

 Vi leverer i hele norden 

 Topp utstyr får jobben gjort 

 Utleie - kjøp - salg

Vi har maskiner tilgjengelig  
på alle våre avdelinger: 
Nærbø | Bergen | Haugalandet | Moi | Tvedestrand | 
Larvik | Hamar | Tonstad | Stage

 

Vi tilbyr kampanje på våre pakker med opptil 30% rabatt – Gjelder komplett
hydraulisk bore /splitte pakke eller komplett hydraulisk splittepakke

Hydraulic Tools & Pumps       
 Electric Diamond tools

Cutting, Grinding, Drilling Mini Dumpers  

Man-fre 08:00-16:00
Hardangervegen 72, Seksjon 16, 5224 Nesttun

Telefon: +47 53 69 53 53
E-post: info@sptools.no

Ørige import/agentur produkter fra SP Tools:
 

MS250, CC300, CS350
Tilleggsverktøy for bruk på samme
pumpe, 3 i 1 Sylinder med utskiftbare
kjefter. MS250 kutter, CC300 Betong
knuser, CS350 Kombi. spreder/kutter   

PP600 HP Pumper, satt til
maks 620Bar arb. trykk. Leveres
alternativ med El. motor drift, luft
motor, hydraulisk motor, bensin
motor. 30-45 Kg. Kapasitet til tre
stk. SP400 med splitter modul

SP400 Splitter, 25Kg
(420 Ton effektiv spreng
effekt). SP600 Splitter, 39Kg
(760 Ton effektiv spreng
effekt). Oppgitt vekt med
kilesett.

Hydraulisk Stein/Fjell sprekkeutstyr (620bar)

Komplett hydraulisk bore/splitte pakke                                Hydraulisk splitte pakke

‹ Prinsipp hydraulisk splitting

Sikkert, vibrasjonsfritt, lydløst
Ingen flygende spreng objekter

Du finner oss på 
STAND 50, hvor en del 
utstyr demonstreres 

og kan sees

Forus 6.- 8. mai 2022

2022

Forus 6.- 8. mai 2022

2022

Det største utvalget av tilhengere 
finner du hos oss! 

Les mer og finn din nærmeste merkeforhandler på www.iwt.no

Ifor Williams, rett bak deg siden 1958!

NORGES LEDENDE LEVERANDØR AV 

TILHENGERE TIL  
ANLEGGSBRANSJEN

IFOR WILLIAMS LM126 
FLATHENGER
Totalvekt:  3500 kg
Egenvekt:  675  kg
Lasteflate: 362 x 198 cm

IFOR WILLIAMS GH1054 
MASKINHENGER
Totalvekt:  3500  kg
Egenvekt:  660  kg
Lasteflate: 304 x 162 cm

IFOR WILLIAMS TT3017 
TIPPHENGER
Totalvekt:  3500  kg
Egenvekt:  880  kg
Lasteflate: 301 x 162 cm

IFOR WILLIAMS BV126 
SKAPHENGER
Totalvekt: 3500 kg
Egenvekt:  1070  kg
Lasteflate: 360 x 173 cm

Bygget for krevende arbeidsøkter!
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LASErbUTiKKENLASErbUTiKKEN
Tilbud fra 

laserbutikken

Maskinstyring AS     Tlf. 48 24 55 55     kundeservice@laserbutikken.no

Norsk nettbutikk med eget lager og stort utvalg av GPS, 
lasere, kabelsøkere, måleutstyr, metallsøkere og tilbehør. 

Service av Lasere og Kabelsøkere på eget verksted.
Rask levering og personlig service. 

www.laserbutikken.nowww.maskinstyring.com

eks. mva.

Tyskprodusert automatisk 2-fallslaser 
med høy kvalitet og meget god 
nøyaktighet. Leveres i koffert med
digitallasersensor, batteri og lader. Kr. 21.900,-

LASErbUTiKKEN

eks. mva.

Nedo                              Primus2
                                        H2N+
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Stena Recycling i Kristiansand samler inn restmaterialer fra næringsliv og privat-
personer og bearbeider dette før det sendes videre til gjenvinning. Blant de ansatte  
er det flere som startet som lærlinger og har tatt fagbrev i gjenvinningsfaget.
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no 

God avfallshåndtering 
krever rett kompetanse

– Mye av det vi får inn er komplekse varer hvor det er behov for folk 
med riktig kompetanse for å bearbeide det på rett måte, sier Finn-
Arild Johannessen, driftsleder ved Stena Recycling i Kristiansand. 
Selskapet, som holder til på et vel 13 mål stort område på Andøya 
utenfor Kristiansand, tar årlig imot store mengder jern, metall, 
skrapjern, elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), batterier og 
farlig avfall fra hele Agder. Selskapet har 22 fast ansatte, inkludert 

én lærling. Johannessen skryter av de ansattes kompetanse og evne 
til å håndtere avfallet som kommer inn til anlegget.

GODT SAMARBEID MED OKAB
– Vi ønsker å få inn to lærlinger til høsten, sier Johannessen. Det 
er så langt tre ansatte som har tatt fagbrev i gjenvinningsfaget. Alle 
disse tok fagbrevet de siste månedene og er nå ansatt i selskapet. 

– Vi har godt samarbeid med OKAB (Opplæringskontoret for 
anleggs- og bergfagene, red.anm.), som følger opp lærlingene, sier 
Johannesen. Det er daglig stor trafikk inn og ut fra filialen, som 
for øvrig er utstyrt med detektorer som varsler om det er noe 
radioaktivt i lasten. Vi blir fortalt at sensorene er så følsomme at 
det hender de slår ut på regnvann, så da bør man være garantert 
for at radioaktivt avfall ikke havner blant det andre avfallet. 

ÅTTE TIPS FOR BÆREKRAFTIG 
RESSURSHÅNDTERING: 
1. Tenk etter i forkant. De beslutningene du tar allerede i  
 innkjøpsprosessen påvirker hva slags avfall det blir, og  
 hvor mye det blir. Få hjelp til å ta de riktige 
 beslutningene.
2. Avfall er ressurser. Riktig innstilling til restmaterialene.  
 Den enes avfall er den andres ressurser.
3. Optimaliser avfallslogistikken. Minimer flyttingen av  
 materialet. Ikke sløs bort energi på å flytte avfallet ditt  
 innad i fabrikken.
4. Ikke bland materiale. Riktig håndtering av 
 restmateriale er å legge til rette for gjenvinning og  
 sortering direkte ved kilden.
5. Riktig utstyr. Tenk på å ha riktig utstyr og beholdere 
 som passer til stedet, og husk å forenkle gjenvinningen 
 gjennom tydelig skilting.
6. Hold oversikt over statistikk. Gjennom en samlet 
 statistikk over gjenvinningen kan du få et komplett 
 bilde og kan finne og følge opp forbedringer. 
7. Øk etterspørselen. Bruk mer resirkulerte råvarer i 
 produksjonen. Det er bra for markedet, og du er 
 med og bidrar til smartere ressursbruk og et 
 sirkulært samfunn.
8. Bli bærekraftige sammen. Gjennom dialog med en 
 kunnskapsrik gjenvinningspartner får du forståelse 
 for hele forløpet, slik at materialflyten kan 
 optimaliseres gjennom hele verdikjeden – avfallet 
 reduseres og kan bli til nye ressurser. Sammen tar man 
 bedre beslutninger.

Kilde: Stena Recycling

LÆRLING: Daniel Jørgensen tar gjenvinningsfaget og er lærling hos 
Stena Recycling. Han stortrives bak spakene i Fuchs-maskinen. 
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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

STENA RECYCLING AS:
Stena Recycling AS er en del av det svenske Stena 
Metall-konsernet, og utfører gjenvinning ved nesten 200 
anlegg (hovedsakelig i Norge, Danmark, Sverige, Finland 
og Polen). I Norge har selskapet 12 filialer.
Totalt gjenvinner Stena Metall-konsernet ca. 6 millioner 
tonn materiale hvert år, og i Norge ca. 600 tusen tonn.

DYKTIGE ANSATTE
Det er mye jern og andre metaller på området, og det kan se enkelt 
ut å sortere de forskjellige metallene fra hverandre. Vi blir fortalt 
at det ser enkelt ut fordi de ansatte er dyktige i det de gjør. 

– Bare i en enkel sykkel er det en rekke forskjellige metaller og 
materialer som de ansatte må kjenne til, sier Johannessen. Han 
viser oss en sykkel og forteller at her er for eksempel rammen i stål, 
felgene i aluminium, dekk av gummi og setet i et plastmateriale, 
og for å hente ut mest mulig verdier og best mulig miljøgevinst, 
må alt sorteres riktig.  

GODT ARBEIDSMILJØ
Til å sortere de store mengdene med jern, metall og skrapjern 
brukes det materialhåndteringsmaskiner. Bak spakene i den ene 
Fuchs-maskinen sitter lærlingen Daniel Jørgensen. Han tar fagbrev 
innen gjenvinningsfaget og følges opp av OKAB Agder. 

KUNNSKAP: Det er 22 fast ansatte, inkludert én lærling, som daglig 
jobber med å håndtere store mengder restmaterialer. 

STÅL: Store mengder stål og andre metaller sorteres og bearbeides før det sendes til gjenvinning. Fra venstre: Ove Rabbersvik, daglig leder i Rive- og 
knuseservice AS, Julie Rosenlind Falch, distriktssjef MEF Agder, og Finn-Arild Johannessen, driftsleder ved Stena Recycling i Kristiansand. 
 

– Jeg har vært her i snart ett og ett halvt år og trives kjempegodt, 
sier Jørgensen. Han forteller at det er helt topp å jobbe i Stena, 
med stort fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi, og i tillegg er 
det et godt arbeidsmiljø og gode kollegaer.   

KJØP OG SALG 
– Det vi driver med her på filialen er tredelt. Vi får inn materialer 

fra våre kunder til filialen. Så bearbeider vi dette, for så å selge 
det videre til for eksempel Stenas eget aluminiumsverk i Almhult 
samt Stena Nordic Recycling Center i Halmstad, sier Finn-Arild 
Johannessen. Han forteller at for eksempel så varierer stålprisene 
såpass mye at det er viktig å ha god forståelse av markedene Stena 
operer i. Mye av stålet som bearbeides på området sendes med 
båt for å bli videreforedlet ved smelteverk i Norge. 

BATTERIER:: Store mengder elektrisk og  
elektronisk avfall (EE-avfall), batterier og farlig  
avfall fra hele Agder håndteres årlig ved anlegget.  
Finn-Arild Johannessen, driftsleder ved Stena 
Recycling i Kristiansand, titter ned i en av de 
mange plastcontainerne med batterier. 

SØRLANDSIDYLL: Anlegget til Stena Recycling 
er på Andøya utenfor Kristiansand.



veioganlegg.no

NORGES 
VAREMESSE
NOVA Spektrum

11.–14. MAI
ENDELIG!

NÅ ER DET SNART
TID FOR MESSE!

For mer informasjon, kontakt en av våre selgere: Tom tlf 917 36 790, Svein-Arild 905 57 704 eller ring 628 88 870, så hjelper vi deg.

Nå med Active Speed

NÅ MED ACTIVE SPEED

Kom og bli med på 

ÅRETS SHOW 
for skogsmaskiner!

PONSSE SHOW, SWEDEN 27-28 MAI

Tlf 72 50 50 50   
www.felleskjopet.no

Det er mulig å spare opptil 2 euro i timen på diesel og diesel tilsetninger ved å 
velge John Deere 6R 185 som er den mest drivstoffgjerrige og bærekraftige 
traktoren under 250 hk på vei.

JOHN DEERE 6R 185

Nye John Deere 6R 185 er spesielt designet til transport 
på offentlig vei. Traktorene blir testet i henhold til de 
strenge spesifikasjonene i den krevende DLG PowerMix 
Transport-testen på DLGs testsenter i Groß-Umstadt 
i Tyskland. Testsyklussene på veien omfatter kjøring 
under typiske driftsbetingelser med lett og tung last.

I DLG PowerMix Transport Test 2.0 brukte den 
nye 6R 185 bare 355 g/kWh diesel og 14 g/kWh 

dieseltilsetning/AdBlue. Avhengig av prisene på diesel 
og dieseltilsetning blir det mulig å spare opptil 2 euro (ca 
20 kr) i timen under transport, sammenlignet med de to 
nærmeste konkurrentene. Med en lav vekt uten last på 
7,9 tonn, leverer den en maksimal effekt på 234 hk med 
intelligent effektstyring (IPM). I tillegg er 6R 185 utstyrt 
med den høyeffektive AutoPowr™-transmisjon og en 
gjennomtestet 6,8 l PowerTech™ PVS-motor.

FK - Anleggsmaskinen 210x297 mm - JD 6R 185 - Best i test.indd   1FK - Anleggsmaskinen 210x297 mm - JD 6R 185 - Best i test.indd   1 24.03.2022   20:5124.03.2022   20:51



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

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
Lite  
og lett 
850 kg

UTVIKLET 
FOR TYNNING

Optimalt  
arbeidsområde 
100-250 mm

Maksimal 
matediameter  
440 mm

Maksimal diameter 
for felling 
520 mm

H212
Kvisteegenskapene er optimalisert for mindre 
dimensjoner, men har matekraft og hastighet for 
større trær.

Imponerende kappe- og matehastighet med 
utmerket nøyaktighet på lengde- og diametermåling.
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Fredheim Maskin AS har i samarbeid med fire maskinprodusenter utarbeidet  
en standard for utslipp, virkningsgrad og energimerking på knuseverk,  
sikteverk og stackere. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Energimerker 
maskinene

– Vi har utformet et skjema som lettere 
forklarer kunden de forskjellige maskin-
typenes virkningsgrad, utslipp, forbruk og 
støy, sier Per Olav Fredheim, daglig leder 
hos Fredheim Maskin AS. 

TYDELIGGJØR FORSKJELLEN
Fredheim Maskin tok kontakt med produ-
sentene Keestrack, Sandvik, Telestack og 

Neuenhauser, som de er forhandlere av, 
for å få til en felles utregning og merking 
av de tre parameterne (støy er definert i 
eget regelverk). Etter noen runder ble de 
enige, og det er resultatet av dette som nå 
er blitt en bransjestandard som tydeliggjør 
forskjellen på maskiner med ulik drift og 
transmisjon – hydraulisk, elektrisk, meka-
nisk eller en kombinasjon av disse. 

– Det er unikt å få fire ulike fabrikan-
ter, med fire ulike konsepter og ulik policy 
til å enes om slik merking, sier Fredheim. 
Han forteller at de anser det som viktig og 
relevant informasjon til kjøpere og brukere 
av maskinene, og for at bransjen skal velge 
energi- og miljøvennlige maskiner. 

– Målsetningen er å fremme miljøvenn-
lige og energi-gunstige maskiner, samt en 

forklaring på de tekniske forskjellene, sier 
Fredheim. Han legger til at forskjellen kan 
være over 50 prosent besparelse på drivstoff/
energibehov på de ulike transmisjonene.  

TILGJENGELIG FOR ALLE
Ifølge Fredheim er dataene som oppgis 
hentet fra reell drift (i produksjon).  
Tomkjøring, tomgang, forflytting etc. er 

fjernet for å gi mest mulig riktig bilde og 
verdier. All informasjonen vil fremkomme 
på selskapets nettside, i brosjyrer og som 
faktablad til hver maskin. 

Skjemaet skal kunne benyttes på andre 
produsenters maskiner, og også anleggs-
maskiner som gravemaskiner m.m. Ved 
å fylle inn transmisjonsmetode, motor-
størrelse og belastingsgrad skal man raskt 

kunne finne ut om maskinen er miljøvenn-
lig og energieffektiv. 

– Både bransjen og konkurrenter er 
velkommen til å kopiere oss så dette blir 
en bransjestandard. Vi tror fremtidens 
vinnere av kunder, importører og produ-
senter er de som tilbyr maskiner med 
lavest energibehov og lavest utslipp, sier 
Per Olav Fredheim. 

Per Olav Fredheim, daglig leder i Fredheim 
Maskin AS, med skjemaene som viser virknings- 
grad, utslipp, forbruk og støy på maskinene 
selskapet selger. Nå håper han at resten av 
bransjen «kopierer» skjemaene slik at det blir 
en bransjestandard.

Skjemaet er utformet tilnærmet likt 
som miljøklassifiseringen av hvite- 
varer. Skjemaet til venstre viser 
hvilken miljøklassifisering en stacker 
 med dieselmotor har. Skjemaet til 
høyre viser miljøklassifiseringen 
til en stacker med elektrisk motor. 
Grunnen til at den står oppført med 
dieselforbruk og CO2-utslipp er at 
den får strøm fra en generator som 
drives av en dieselmotor. 
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Endelig har Nikolay Hasli Olderheim (19) fått oppfylt den store drømmen.  
Til tross for medfødt cerebral parese og kun én fungerende arm, har han nå full 
kontroll på hjullasteren.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Drømmen oppfylt 
– fikk ombygd hjullaster

Han er et eneste stort smil, Nikolay Hasli Olderheim, der han 
kommer kjørende i en 14-tonns hjullaster av typen Volvo L70. 
Sprekkeferdig av arbeidslyst svinger han maskinen elegant rundt 
og løfter opp en skuffe full av grus med største selvfølgelighet. 
Med bare en venstrearm som fungerer, er det imidlertid ingen 
selvfølgelighet å kjøre anleggsmaskin, men en ombygging og spesi-
altilpasning av hjullasteren har gjort det mulig. 

KOMPETANSEBEVIS
Nikolay ble nærmest født inn i anleggsbransjen. Pappa Boye er 
daglig leder for maskinentreprenør Odd Steinar Hansen AS på 
Raufoss, som han grunnla sammen med sin far Odd Steinar i 1989. 
Fjorten år senere ble Nikolay født. 

– Han fikk hjerneblødning i forbindelse med fødselen, som førte 
til at han utviklet CP, med delvis lammelse på den ene siden av 
kroppen. Vi merka først da han var rundt et halvt år gammel at 
han bare brukte den venstre armen, forteller en åpenhjertig pappa 

og bedriftsleder Boye Hansen Olderheim til Anleggsmaskinen. 
Sykdommen har imidlertid ikke stoppet Nikolay fra å drømme 

om et liv som anleggsmaskinfører. For et par år siden tilrettela MEF 
og OKAB så han fikk skreddersydd et helt eget sikkerhetskurs, 
slik at han kunne få kompetansebevis for anleggsmaskiner. Og nå 
har han altså fått en spesialtilpasset hjullaster.

SPESIALTILPASSET SPAK OG PÅMONTERT VEKT
– Det er veldig hyggelig for Nikolay at vi har fått det til, for dette 
er noe han virkelig brenner for. Vi hadde en runde med NAV, som 
heldigvis bidro med støtte, slik at det ble mulig å gjennomføre. 
Tre representanter fra Volvo Maskin kom hit, og Nikolay fikk selv 
være med å bestemme nøyaktig hvordan han ville ha det. Alle 
styrefunksjonene har nå fått plass på én spak – egentlig en grave-
maskinspak – som er montert på venstre side, slik at Nikolay enkelt 
kan manøvrere den. Det går kjempefint, forteller Boye fornøyd. 

– De originale bryterne og knappene på høyre side er ikke fjernet, 

SPESIALTILPASSET: Alle 
styrefunksjonene har nå fått 
plass på én spak – egentlig 
en gravemaskinspak – som 
er montert på venstre side. 
Nikolay kan dermed enkelt 
manøvrere den.

så de kan kobles til dersom noen andre skal kjøre maskinen. Den 
spesialtilpassede spaken på venstre side kan også enkelt byttes ut 
med den originale spaken, forklarer han.

– Vi har også fått montert på en vekt, slik at han hele tida kan 
ha full kontroll på hvor mye som lastes på biler og hengere. 

– DET MORSOMSTE JEG VET
Nikolay gikk Vg1 Naturbruk i en spesialklasse på Lena-Valle vide-
regående skole, og gjennomførte senere et spesialtilpasset opplegg 
for Vg2 Anleggsgartner ved samme skole. Han har bestått trafikalt 
grunnkurs, men kan ikke få førerkort på grunn av utfordringer 
med konsentrasjon og oppmerksomhet. Dermed har han heller 
ikke lov til å kjøre anleggsmaskiner ute i offentligheten. Inne på 
bedriftens område, er det derimot lov. Der kan han blant annet 
hjelpe til med å laste opp grus, sortere jord og brøyte snø. Han 
har nå en 20 prosent stilling i bedriften, men han er «på jobb» fra 
seks til fire hver eneste dag.

– Dette er det aller morsomste jeg vet. Hvis jeg hadde fått lov, 
hadde jeg vært her hele natta og kjørt maskin, stråler Nikolay fra 
hytta i hjullasteren. Det er en stor drøm for meg å kunne kjøre 
hjullaster, og særlig denne digre her, sier han med et stolt glis.

STØNAD FOR Å KUNNE DELTA I ARBEIDSLIVET
I tillegg til hjullasteren hadde Boye og Nikolay egentlig et ønske 
om å bygge om en gravemaskin.

NAV valgte imidlertid å gi støtte til én maskin i første omgang, 
og se hvordan det går. Ett av kriteriene NAV stiller for å gi slik 
støtte, er at man må ha reelle arbeidsoppgaver i bedriften. 

– En forutsetning for å få stønad som dette, er at man må komme 
i eller beholde inntektsgivende arbeid. Investeringen må altså stå 
i samsvar med det arbeidet som kan gjøres. Nikolay har nå fått 
en fast stillingsprosent i bedriften, han utfører reelt arbeid, og 
vilkårene er dermed oppfylt, forteller Nina Olsby, rådgiver hos 
NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet Gjøvik.

– Det er hyggelig å se at Nikolay nå får mulighet til å kunne 
delta i arbeidslivet. Hvis dette fungerer godt, og han kanskje kan 
få en høyere stillingsprosent etter hvert også, så får vi eventuelt 
komme tilbake til gravemaskinen senere. Jeg syntes dette er en 
fin start, og jeg har planer om å ta en tur ut og se hvordan det går 
med ham snart, sier hun.

STORFORNØYD: Nikolay er et eneste stort smil, 
der han kommer kjørende i 14-tonneren – som 

han nå kan manøvrere med venstre hånd.

TRE GENERASJONER: Nikolay 
Hasli Olderheim sammen med 

pappa Boye Hansen Olderheim 
og bestefar Odd Steinar Hansen.
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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

2 2  6 2  0 5  5 0

Startmotor
Dynamo
AC- Kompressor
Egr ventil
Turbo
Viftemotor

Bremsecaliper
Filter
Kabel
Tilkoblingsmateriell
Fødepumpe
Stoppmagnet

JULEKVELDEN OG 17. MAI
Volvo Maskin er ikke ukjent med spesialtilpasning av maskiner, 
men en ombygging akkurat som dette, har de ikke gjort før. 

– Det var litt teknisk avansert, men det mest uvanlige i dette 
tilfellet er at maskinen er «custom made» akkurat til Nikolay. Vi 
bygger om mange kompliserte maskiner, men som oftest er det 
tilpasset en oppgave. Her skal det passe 100 prosent til én sjåfør, 
sier Helge Løvenskiold i Volvo Maskin. Han er i dag ansvarlig for 
servicemarkedet, men var inntil nylig produktsjef for hjullastere.

– Vi hadde først en prat med pappaen Boye. Deretter samla vi 
teamet i teknisk avdeling og besøkte Nikolay for å finne ut nøyaktig 
hva han trengte. Så satte vi oss ned for å se hva som var mulig å 
få til. Selve løsningen prefabrikkerte vi på hovedkontoret vårt på 
Mastemyr, før vi reiste til Raufoss og installerte den der. Da fikk 
vi også tilpasset alt – armlener, vinkler og så videre – nøyaktig 
slik han ville ha det, forteller Løvenskiold.

– Dette har vært fin en mulighet for oss til å hjelpe en person 
ut i arbeidslivet, samtidig som det vært god læring. Og så er det 
jo utrolig artig å se hvor interessert og engasjert Nikolai er. Det 
var både julekvelden og 17. mai for ham da vi var der og monterte 
det. Det var virkelig en lykkens dag! 

FULL KONTROLL: Nikolay hjelper blant annet til med å laste opp grus, sortere jord og brøyte snø. Kjøringen går som en lek.

IVRIG: Nikolay har en 20 prosent stilling i bedriften, men han er «på 
jobb» fra seks til fire hver eneste dag.

«Det var både julekvelden og 17. mai for ham da vi var der og 
monterte det. Det var virkelig en lykkens dag!»

Helge Løvenskiold, Volvo Maskin



OVER

VERNEUTSTYR
100

...OG MYE MER PÅ VEI.

STØVMASKER

HI-VIS SYNLIGHETSVEST

KUTTHANSKER

VERKTØYSIKRING

VERNEBRILLER

FINN NÆRMESTE FORHANDLER PÅ MILWAUKEETOOL.NO

PERSONLIG
ARBEIDSLYS

KNEPUTER

VARMEJAKKER / 
ARBEIDSTØY

Besøk rosendalmaskin.no eller ring 96 50 90 50
Du kan også sende oss en e-post på salg@rosendalmaskin.no

Doosan gravemaskiner  

• Stort modellutvalg
• God og presis hydraulikk
• Suveren førerkomfort

Kampanjerente fra 1,90%

For deg – og med deg.
I dag og i fremtiden.
Vi støtter deg i alle faser av et bygge- og anleggsprosjekt med maskinstyring, 
programvare og integrasjon. Størrelsen på prosjektet spiller ingen rolle – og vi har 
løsninger for mange forskjellige bransjer. Besøk oss på Vei og Anlegg 11.-14.mai

Et eldorado av 
anleggsmaskiner 
og utstyr – møt oss 
på stand Hall: E01-02

Step into our
digital world!

Leica Geosystems AS
Salg  90 73 40 50
leica-geosystems.no
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Oppdal Maskinkompani har brukt starten på året til å posisjonere seg for 
fremtiden, og har investert i maskiner og utstyr for å gjøre uttak av masser og 
produksjon av pukk mer kostnadseffektivt.
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Effektiviserer driften 
med nytt utstyr

Entreprenøren fra Oppdal har siden oppstarten i 1959 stort sett 
utført oppdrag innenfor kommunegrensen. De senere årene har 
selskapet vært sterkt involvert i den store utbyggingen av nærings- 
eiendommer i Oppdal sentrum, og ikke minst hytteutbyggingen 
i kommunen. Sistnevnte har vært betydelig de siste 20 årene og 
dannet grunnlag for mye av næringsutviklingen i Oppdal. Når 
nye hytter og næringsbygg skal bygges, må som kjent grunnarbeid 
utføres, og det er denne typen jobber Oppdal Maskinkompani AS 
har opparbeidet seg stor kompetanse på. 

EGENPRODUKSJON
Selskapet utfører grunnarbeid og bygger infrastruktur for omlag 
120 hyttetomter per år.

– Vi utfører alt fra byggesøknad til plate på mark, sier Audun 
Mjøen, daglig leder i Oppdal Maskinkompani. Han forteller at all 
prosjektering gjøres innomhus. Selskapet har 32 ansatte, en allsidig 
maskinpark og flere lastebiler, og tar på seg små og store oppdrag, 
og utfører veivedlikehold på fylkes- og riksveier.  

– Vi har mye utstyr og er selvhjulpne med det meste, som de 

fleste entreprenørselskaper på landsbygda, sier Mjøen. Det er 
også dette som er bakgrunnen for investeringen i nytt boreutstyr 
og knuseverk. Selskapet har avtale med grunneier på området til 
Moa Pukkverk om uttak av fjell for produksjon av pukk. 

Steinbruddet ligger nord for Oppdal sentrum, og det var 
Veidekke som drev pukkverket frem til Oppdal Maskinkompani 
overtok i 2014. Årlig tas det ut ca. 120 000 tonn av bruddet, hvor 
det ifølge gjeldene arealplan kan tas ut totalt 7,5 millioner tonn. 
Frem til nå nylig har Oppdal Maskinkompani leid inn eksterne 

til å bore og knuse, men fra nå av skal selskapet være selvhjulpne 
også på dette området. 

SKROTSTEIN
Ved nyttår fikk selskapet levert grovknuser, konknuser og sikte-
verk fra Keestrack. Dette brukes per nå til å knuse skrotstein fra 
skiferproduksjonen til Oppdal Sten AS. Fraksjonene kan brukes 
som forsterknings- og bærelag i veibygging, og finstoffet (0–2) 
brukes til jordforbedring. Mjøen forteller at når de får nok strøm 

Sted: Oppdal

OVERLEVERING:  
F.v.: Rolf Michaelsen,  
L5 Navigation, Monica A. 
Fossum, L5 Midt-Norge,  
Maria By Aalmo, L5 Midt- 
Norge, Are Ellefsrud, 
Agder Gruppen, Bjørn 
Blomqvist, L5 Navigation, 
Kjetil Ween, Oppdal  
Maskinkompani, og 
Audun Mjøen, Oppdal 
Maskinkompani.

VELPRØVD: ADT30 er bygget opp av Epiroc COP SC16  
bormaskin (16 kW), matebjelke T30 med stangmagasin,  
3+1 stenger, som gir 14,4 meter boredybde, Agder pumpestyring, 
hulldiameter 51-76 mm og veier ca. 2800 kilo. 

TOMMEL OPP: Audun Mjøen, daglig 
leder i Oppdal Maskinkompani, er 
tydelig fornøyd med nyanskaffelsen. 
Maskinoperatør Fredrik Oshaug i full 
gang med testing av boreapplikasjonen.  
Oshaug styrer boreoperasjonen med 
maskinens originale spaker. 

«GPS-systemet gjør at man kan bore til riktige høyder i bunnen, 
uansett hvor kupert terrenget er. Systemet ivaretar kastvinkel, 
kastretning og hullavstand.»

Rolf Michaelsen, daglig leder i L5 Navigation
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* SPISEVOGNER 
* SPESIALVOGNER 
* TOALETTVOGNER 
* BADEVOGNER            
* BOLIGVOGNER 
* TILHENGERE 
 

FOR PROFESJONELLE BRUKERE! 

* SKAPHENGERE 
* VAREHENGERE 
* TIPPHENGERE 
* KJØLEHENGERE 
* SALGSVOGNER 
 

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

inn til bruddet, vil knuse- og sorteringsanlegget flyttes nærmere 
der den jomfruelige steinen tas ut. Og det er til dette arbeidet det 
nye boreutstyret skal brukes nå i første omgang. 

STYRER ALT FRA FØRERHYTTA
Dagen før vi besøker Oppdal Maskinkompani har den nye maski-
nen blitt levert i steinbruddet. Maskinen er en Volvo ECR 235EL 
med boreapplikasjonen ADT30. Det er Agder Gruppen som har 
bygget opp maskinen ved selskapets anlegg i Flekkefjord. 

Boreapplikasjonen er bygget opp av tårnet og boremaskinen, 
COP SC 16, fra Epriocs borevogn T30. Dette, sammen med en 
Agderkompressor, er påmontert den vel ett år gamle Volvo- 
graveren. Totalvekt på maskinen er ca. 29 tonn. Boreapplikasjonen 
er utstyrt med matebjelke T30 med stangmagasin, 3+1 stenger, 
som gir 14,4 meter boredybde, og vekten er ca. 2800 kilo. 

– Kompressoren har variabel luftmengde fra 3,0 til 5,0 m3, og 
styres av vår egenutviklede pumpestyring, sier Are Ellefsrud hos 
Agder Gruppen. Han forteller at denne også styrer pumpen til 

boremaskin, og at pumpestyringen bidrar til å redusere belast-
ningen på maskinen, som igjen skal føre til lavere dieselforbruk. 

Alle operasjonene av boreapplikasjonen styres fra førerhytta og 
gjøres via gravemaskinens originale spakstyring, men om operatøren 
ønsker å stå på utsiden av maskinen så følger det med en ekstern 
fjernkontroll. Operatørens sikkerhet er ivaretatt ved at bormaski-
nen stopper om fjernkontrollen kommer nærmere enn tre meter. 

ENKEL RAPPORTERING MED MASKINSTYRING
Maskinen er også utstyrt med maskinstyring fra L5 Navigation, 
og inne i førerhytta er det montert en ekstra skjerm (Windows-
basert nettbrett) hvor føreren blant annet har full oversikt over 
boremønsteret. 

– GPS-systemet gjør at man kan bore til riktige høyder i bunnen, 
uansett hvor kupert terrenget er. Systemet ivaretar kastvinkel, 
kastretning og hullavstand, sier Rolf Michaelsen, daglig leder 
i L5 Navigation. Han forteller at straks hullet er boret sendes 
informasjon om blant annet tidspunkt for boring, antall meter, 
vinkel, etc. digitalt til en web-portal. Gjennom denne kan man 
kan følge boringen i sanntid og enkelt rapportere inn til og hente 
opp boredata i Ease Blastmanager.  

Straks Agder Gruppen og L5 Navigation var ferdige med overle-
veringen var maskinoperatør Fredrik Oshaug i gang med å bore i 
steinbruddet. Maskinen vil ved behov flyttes til forskjellige prosjek-
ter, og med oppdrag i sentrumsnære områder, eller på tomter med 
begrenset plass, er det praktisk med en gravemaskin med kort hekk. 

FULL KONTROLL: Det er totalt tre skjermer i førerhytta. Nederst Volvos 
egen skjerm, i midten skjermen for boreapplikasjonen og øverst skjer-
men for maskinstyringen fra L5 Navigation.

KORTHEKK: Maskinen er bygget 
opp ved Agder Gruppens anlegg i 
Flekkefjord. Volvo-graveren, som 
er vel ett år gammel, ble valgt da 
Oppdal Maskinkompani også skal 

bruke maskinen på steder med 
begrenset plass. 

SIKKERHET: I klistremerket med Agder 
Gruppens logo er det en elektronisk chip og 
når dette, som her sitter på fjernkontrollen, 
kommer nærmere boreapplikasjonen enn tre 
meter stopper denne opp. Klistremerket kan 
også brukes for å beskytte andre ansatte som 
oppholder seg rundt riggen ved for eksempel å 
feste det på vernehjelmen.  

BRUKSANVISNING: Tydelig 
beskrivelse av hvilke knapper 
og hjul som styrer de forskjellige 
funksjonene på boreapplika- 
sjonen. Selvfølgelig på norsk. 



Automatisk hurtig-
koblingssystem 
med EC-Oil 

DEN NYE ENGCON-STANDARDEN:

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

engcon.com
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Verksted, butikk, lager og logistikk?
Vitec Autosystemer har løsningen for deg!

https://www.vitecsoftware.com/no/produktomrade/auto   
Salg: knuterik.hjorth@vitecsoftware.com, Mobil: 920 26 870

Verksted, butikk, lager og logistikk?
Vitec Autosystemer har løsningen for deg!

https://www.vitecsoftware.com/no/produktomrade/auto   
Salg: knuterik.hjorth@vitecsoftware.com, Mobil: 920 26 870

Verksted, butikk, lager og logistikk?
Vitec Autosystemer har løsningen for deg!

https://www.vitecsoftware.com/no/produktomrade/auto   
Salg: knuterik.hjorth@vitecsoftware.com, Mobil: 920 26 870
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Hydraulikkolje 32/46
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. 22,50 pr.l. 
fra kr. 31,90 pr.l. 
fra kr. 34,90 pr.l. 
fra kr. 33,90 pr.l. 
fra kr.  35,50  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.

DYPEST OG LENGST
Disse to tunnelene får nå imidlertid konkurranse av tre prosjekter 
som er under utbygging eller planlegging.

Med en lengde på 26,7 kilometer og nesten 400 meter under 
havoverflaten blir den kommende Boknafjordtunnelen, som utgjør 
en del av E39 Rogfast, verdens lengste og dypeste undersjøiske 
veitunnel. Tunnelen vil gi fergefri forbindelse mellom Nord-Jæren 
og Haugalandet, og er planlagt åpnet i 2031.

På jernbanefronten vil Blixtunnelen, som tilhører Follobanen 
mellom Oslo og Ski, bli Nordens lengste med sine 19,5 km. Ifølge 
Bane NOR forventes det at strekningen åpner for trafikk mot 
slutten av året.

Blixtunnelen vil bare kunne skilte med å være Norges lengste 
togtunnel i noen få år. Den planlagte tunnelen mellom Sundvollen 
og Sandvika vil nemlig bli hele 23 km lang, og vil med dette bli 
Nord-Europas lengste. Bane NOR anslår åpning av banen i 2028 
eller 2029. 

Ifølge Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) ble det 
i 2021 tatt ut i alt 4 177 386 faste kubikkmeter (fm3) fra norske 
tunneler og bergrom. Dette tilsvarer en lengde på 47 286 lm tunnel. 
Av disse ble 4 718 lm boret med TBM. Alt dette ble utført av 20 
forskjellige entreprenører. Kruse Smith tok ut mest, med 960 513 
fm3. Volumet for 2021 inkluderer i hovedsak prosjekter knyttet til 
vei og jernbane, men også vannforsyning og kraft- og lagringshaller.

TOPPÅR
NFF har i mange år presentert statistikk over hvor mye som tas ut 
årlig. I det store bildet viser statistikken at volumet av masseuttak 
har vært nokså konstant de siste ti årene, med et toppår i 2017. 
Statistikken fra NFF viser at det årlige uttaket i snitt ligger på om 
lag fire millioner kubikkmeter, mens i 2017 ble det tatt ut i alt 7 
844 247 faste m3 fra norske tunneler og bergrom. Dette tilsvarer 
en lengde på 96 191 lm tunnel. Av disse ble 22 401 m boret med 
TBM. Alt dette ble utført av 20 forskjellige entreprenører. 

Arbeidsfellesskapet Acciona Ghella (AGJV) var den som tok ut 
mest – i alt 1 465 106 m3. Dette var første gangen et utenlandsk 
selskap toppet tunnelstatistikken til NFF, og det hadde heller aldri 
skjedd før at en entreprenør tok ut det største fjellvolumet med 
kun ett prosjekt i tunnelporteføljen. Årsaken var TBM-drivingen 
på Follobane-prosjektet. 

NYE REKORDER
Statistikken til NFF går helt tilbake til 1971, og viser at på 1970- 
og deler av 1980-tallet var vannkrafttunneler den store driveren. 
Siden midten av 1980-tallet og frem til i dag har mesteparten av 
uttaket vært knyttet til jernbane- og veitunneler.

Blant prosjektene som har bidratt til det er Romeriksporten. 
Tunnelen som ble åpnet i 1999 er foreløpig Norges lengste jern-
banetunnel på 14,6 kilometer. Blant veitunnelene som bidro stort 
i denne perioden er selvfølgelig Lærdalstunnelen. Med sine 24 
509 meter var den verdens lengste veitunnel da den åpnet i 2000. 

OPP OG NED: 
Fra 2020 til 
2021 var det 
en kraftig 
økning på 
fjellhaller og 
vannverk, og 
nedgang på 
vannkraft og 
vei. Kilde: NFF

OVERSIKT: Kruse Smith på 
topp, Veidekke og LNS har 

hatt markert økning i 2021, 
Skanska, AF og Hæhre markert 

nedgang. Kilde: NFF

Statistikken fra Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk viser en  
liten nedgang i volum fra 2020 til 2021. En kraftig økning på fjellhaller og  
vannverk kompenserte for en tilsvarende nedgang for vannkraft og vei.  
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Masseuttak 
på det jevne



Brødrene Ødegård Maskindrift AS i Fredrik-
stad har opplevd stor vekst de siste årene og så 
det som helt nødvendig å samle dokumenta- 
sjonen digitalt.

Å kunne forholde seg til færre systemer har 
gjort hverdagen enklere for de ansatte i selskapet.

Siden etableringen for over 20 år siden har  
selskapet opplevd positiv vekst og kan i dag 
skimte med 60 kompetente og faglig dyktige me-
darbeidere fordelt på avdelingene nevnt overnfor.

– De siste fem årene har vi hatt en formidabel 
vekst. Jeg har jobbet i Brødrene Ødegård i tre 
år nå og opplever at den reisen vi har hatt de 
siste årene krever mer av oss som entreprenør. 
Vi har flere og større kunder og vi tar på oss 
større prosjekter. Det var da vi så nytten av å 
benytte SmartDok.

– SmartDok har hjulpet oss med det admin-
istrative i denne prosessen. Det å kunne samle 
alt digitalt, enkelt å bruke, at det ser likt ut på 
alle enheter og ikke minst at det er ekstremt 
brukervennlig.

Fikk samlet alt i ett system
– Det å få samlet dokumentasjon, for eksempel 
HMS/KS, skjema og sjekklister og timelister, 
var viktig. Samtidig som vi har innført sys-
temet har vi vært flinke å engasjere de ansatte 
ute i feltet, slik at de får eierskap til systemet de 
bruker så ofte.

– Bare det å slippe flere innlogginger og enda 
flere passord er en fin ting!

Martine ønsker også å trekke frem hvor til-
gjengelig alt er for de ansatte.

– I appen er sjekklistene tilgjengelig for alle 
og det er enkelt å sende inn. Alle har tilgang 

på det de trenger uansett hvor de befinner seg, 
og prosjektlederne kan dele dokumenter, skilt-
planer og annet i dokumentsenteret.

– Det å ha et styringssystem som vi bruker 
til alt er den største forskjellen fra hvordan det 
var før!

– Det favner alle type stillinger og jobber 
som utføres i selskapet hver dag. Det er et verk-
tøy for alle – på hver sin måte, legger hun til.

For administrasjonen har det også blitt be-
tydelig enklere.

– Faktureringsbiten har vært revolusjoneren-
de når alt er samlet på et sted. Det som regis-
treres ute på prosjektet overføres og ligger tilg-
jengelig i fakturagrunnlaget som skal sendes 
ut. I tillegg kan de legge til og fjerne. Noe som 
var veldig tungvint tidligere, forteller Martine.

ANNONSE

Om Brødrene Ødegård
 Brødrene Ødegård Maskindrift AS er 
et veletablert maskinentreprenørselskap 
med over 20 års erfaring i bransjen. 
Siden oppstart i 2001 har vi opplevd en 
svært positiv vekst og kan i dag skimte 
med over 40 kompetente og faglig 
dyktige medarbeidere.

Virksomheten favner graving, vann-
forsyning, avløp og renseanlegg, trykk-
avløp, samferdselsanlegg, rørinstallas-
joner, drenering, planering, utgraving, 
massetransport og rivning.

www.smartdok.no

Har fått samlet dokumen- 
tasjonen i ett system 
SmartDok - et verktøy for alle – på hver sin måte.

Martine G. Hartford med appen som samler brukere 
og administrasjonen i ett system - SmartDok.

Det er fint å ha alt på 
en plass! Timeføring, 
sjekklister, RUH og 
risikovurderinger. Alt 
har vi i SmartDok, så 
det er veldig lettvint 
for oss. Det tar maks 
2 minutter å legge inn 
en RUH eller et avvik, 
forteller Arne Magnus 
Fjelle – Maskinfører

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

STEELWRIST FEIEVALSER 
FOR MASKINER FRA 5–33 TONN

Nå nærmer det seg vår og varmere tider!  
Har du alt utstyret du trenger når isen nå smelter?  
Vi har koster som er utviklet sammen med Holms for din
hjulgraver i lager! Uansett om du trenger å feie gangveier,
bussholdeplasser, kabel-grøfter, jernbaneoverganger eller
andre plasser for snø, grus eller jord er Steelwrist feievalser
ditt verktøy for å klare jobben.

www.steelwrist.com

Du treffer oss pa:

Du treffer oss pa:

Stand nr C01-10 • 11–14 Mai • Oslo

oo
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– Minst mulig arbeid på kontoret. Mest 
mulig jobbing i skogen. Det er mitt motto. 
Jeg trives aller best når jeg sitter og kjører 
maskiner i skogen, sier bedriftseier Roy 
Magnussen.

Vi møter ham i skogen i lia ovenfor 
Deset i Østerdalen i Innlandet fylke. Der 
kjører han en Ponsse Scorpion King 2020-
modell. Lengre nord i dalen kjører en av 
hans ansatte lassbærer.

– Jeg har et lag, sier Magnussen. Det vil si 
at han har en hogstmaskin og en lassbærer, 
med to ansatte maskinførere. I tillegg har 
han en gravemaskin.

– Sjåførene er desidert viktigst i firmaet. 
Jeg er kjempegodt fornøyd med mine 
ansatte, sier Magnussen. 

Han kjører fast selv, i tillegg til kontor-
jobbingen.

– Hvilke fordeler er det å være liten i 
bransjen?

– Jo mindre man er, desto lavere risiko får 
man, med tanke på både kapital og arbeids-
kraft. Som liten er det mer oversiktlig og 
forutsigbart enn å drive stort, fastslår han.

MILLIONENE
En hogstmaskin koster mange millioner 
kroner. Og om en sjåfør skulle slutte brått 
i jobben kan det bli store problemer. Det 
vet Magnussen av erfaring.

– For noen år siden hadde jeg to lag. En 
av sjåførene sluttet og begynte i en annen 
bransje. Jeg greide ikke å skaffe ny sjåfør for 
å erstatte ham raskt. Det endte med at jeg 
solgte hogstmaskina og gradvis gikk over til 
å drive med ett lag i skogen i stedet for to.

DET VIKTIGSTE
– Hva er det aller viktigste i jobben?

– Det er å få mest mulig verdier ut av 
tømmeret til skogeieren. Det er i maskina 
pengene genereres. Jo høyere andel sagtøm-
mer, desto bedre priser får man per kubikk-
meter tømmer som hogges, sier han.

Roy Magnussen er lykkelig som liten i 
Magnussen Skog AS, hvor han har en 
hogstmaskin og en lassbærer.
Tekst og foto: Harald Vingelsgaard – anleggsmaskinen@mef.no

Lykkelig 
som liten

Roy Magnussen 
kjører hogstmaskinen 
i lia på Deset. 

«Minst mulig arbeid på kontoret. Mest mulig 
jobbing i skogen. Det er mitt motto. Jeg trives aller 
best når jeg sitter og kjører maskiner i skogen»

Roy Magnussen
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Komatsu Smart Crane
Introduserer

For en fører av lastbærer kan arbeidsdagen bestå av opptil 70 % krankjøring. 
Smart Crane forenkler kjøringen, øker produktiviteten samtidig som den er 
skånsom mot kroppen din. Uansett om du er en fører med mye erfaring eller 
akkurat har startet. 

Vil du vite mer eller prøvekjøre?
Besøk komatsuforest.no/smartcrane eller 
ta kontakt med en av våre selgere.

Komatsu Forest AS 
2335 Stange , tlf.: 90178800
komatsuforest.no

Det handler med andre ord om å hogge 
så riktig som mulig etter oppdatert pris-
liste som ligger inne i datasystemet på 
maskinen. 

Tid for snauhogst. I lia ovenfor Deset er 
det svært tett skog som ikke er tynnet eller 
gjort noe med tidligere. Noen steder er det 
tynn skog og andre steder er det grov skog 
med store trær. Det er både gran, furu, bjørk 
og noe or i denne skogen.

– Her er det fine forhold for skogsdrift. 
Det er tørt og mye stein i skogbunnen og 
ikke for bratt, sier Magnussen. 

Trærne som blir hogd i lia på Deset skal 
kjøres med lassbærer ned til velteplassen 
noen hundre meter lengre ned i lia. Dit 
kommer tømmerbilen for å hente tømme-
ret. Sagtømmeret kjøres til sagbruk for å bli 
materialer. Sliptømmeret leveres til Norsk 
Skog i Skogn.

Magnussen investerer mye i maskiner.
– Nå har jeg en 2020-modell Ponsse Scor-

pion King hogstmaskin. Den er jeg svært 
godt fornøyd med. Dette er en maskin med 
høy kapasitet, og en komfortabel arbeids-
plass. Maskinen kostet 4,5 millioner kroner 
da jeg kjøpte den høsten 2020. Lassbæreren 
er en 2018-modell. Jeg har bestilt ny lass-
bærer til 2022.

– Hvorfor investerer du i nye maskiner?

– Hvis jeg skal tjene penger, må jeg kjøre 
maskiner som er så nye som mulig. Jo nyere 
maskiner, desto mindre driftsavbrudd, 
sammenlignet med gamle maskiner. De 
nye gir mer inntekter. Det er min mening, 
sier han.

HARD KONKURRANSE
– Hvordan er konkurransen i bransjen i din 
del av landet?

– Jeg kjører i kommunene Rendalen, 
Stor-Elvdal, Åmot, Elverum, Løten  og 
Trysil. I Åmot, hvor jeg holder til, er det 
fire små og én svært stor konkurrent. Det 
er hard konkurranse. Det har det vært i 
mange år, og det lever jeg godt med.

– Prisene har steget mye i år, spesielt 
forrige kvartal, viser skogsmaskinindeksen 
til MEF  (Maskinentreprenørenes Forbund). 
Hvilken betydning har det for deg?

– Ja, vi har fått mye høyere utgifter enn 
i fjor, spesielt til deler og drivstoff. Men 
prisen for hver enkelt skogsdrift har steget 
lite. Sagbruksindustrien har tjent rått, 
skogeierne har fått sin økning, men vi som 
kjører maskiner sitter igjen med smulene, 
sier Magnussen. 

– Driftsinntektene blir likevel mye høyere 
i år enn i 2020, på grunn av problemer med 
koronaen i fjor. 

– Den eneste gangen maskinene har stått 
i lengre tid, var under koronakrisa våren 
2020. Jeg måtte permittere meg selv i ti 
uker. Jeg permitterte meg selv fremfor de 
ansatte, for å være sikker på at de skulle 
fortsette i firmaet.

KORONAPENGER
Magnussen fikk dekket mye av de faste 
kostnadene som følge av driftsavbruddet. 

– Det ble uansett et tap. Likevel ble året 
2020 mye bedre enn jeg fryktet at det skulle 
bli. 

Magnussen har opplevd flere vanske-
lige perioder i skogen opp gjennom årene, 
siden han kjøpte sin første skogsmaskin 
i 2006. 

– Vinteren 2018 var det altfor mye snø. 
Samme år var det også tørkesommer. Det 
har vært flere tørkesomre tidligere. Det har 
ført til at det har vært vanskeligere å kjøre 
i skogen, sier han. Men nå ser han lyst på 
fremtiden.

Mer skog skal hogges i lia på Deset. Det 
er tid for kjøring.

– Jeg har jobbet med å kjøre hogstmaskin 
i 15 år. Jeg trives i skogen. Her styrer jeg 
min egen arbeidsdag. Dette er en veldig 
selvstendig jobb, sier Roy Magnussen, før 
han tar plass i skogsmaskina igjen. 

Her er hogstaggregatet som både hogger og kvister treet i samme vending.– Jeg er lykkelig som liten. Jeg vil ha minst mulig kontorarbeid og mest mulig kjøring, sier Roy Magnussen.



Tøffest i klassen • isuzu.no

Introduksjonspris fra kr 464.900,- inkl mva. (herav mva kr 70.256,-)

KONGEN AV PICK-UP HAR BLITT HELT NY!

PREMIUM UTSTYRSPAKKE VERDI 69.000. BETAL KUN KR 20 000. SPAR 49.000,-
Adaptive cruise control, regnsensor, automatiske fjern og nærlys, BI-LED automatiske nær og fjernlys, elektronisk differensialsperre, 

Apple CarPlay og Android Auto, ryggekamera, 8-veis elektrisk setejustering, skinnratt, skinnseter ekstra komfort, to-sonet klima, 

teleskopjustering ratt, 18 tommer aluminiumsfelger, kollisjonsvarsling (FCW), nødbrems (AEB), trafikkskilt gjenkjenning (TSR), intelli-

gent fartsbegrenser (ISL), filholder (LKAS), filskiftevarslingsystem (LDWS), opptil 8 høyttalere og mye mer.

Isuzu har vunnet en rekke prestisjetunge priser i Storbritannia, som er Europas største marked for salg av 
pickuper. D-MAX har blant annet vunnet “2022 Pick-up of the Year”-award og “Company Car and Van 
2022”-award. D-MAX har også høstet utmerkelser for sitt høye sikkerhetsnivå, og ble belønnet med fem 
stjerner og full pott i Euro NCAP. Ingen andre pickup-er har oppnådd like høy score. Dermed er Isuzu 
også den sikreste pickupen på markedet.

Pick-UP

Black Edition

Trooper

Magnum

Arctic Truck

VELG MELLOM

LEASINGKAMPANJE 
2.932,- 

PR MND EKS MVA
* 4 dørs premium automat Black Edition inkl. Vinterhjul. 
3 års leie/45.000km, forskuddsleie på Kr 85.000. rente 
3,9% I tillegg kommer frakt, termingebyr med Kr 95,- og 
etableringsgebyr med 4.795,-. Alle beløp er eks. mva. 
Bilen er 2 seters varebil.

KONGEN AV PICK-UPKONGEN AV PICK-UP
Salgssuksessen Isuzu D-Max. Aldri tidligere har 
det blitt solgt så mye Isuzu i Norge som i 2021.

Ekstremt høyt 
utstyrsnivå

Sterke 
spesifikasjoner

Klasseledende 
sikkerhet

Biler på lager for 
rask levering

«Konkurrenter: Se opp!»
  Yrkesbil

«Barskhetens tid er ikke forbi»
«Du har kjørt feil bil hele livet, 
det er pickup med diesel som 
er sjefen» 
Finansavisen Motor

Isuzu mars2022 Anlegg Maskin.indd   1Isuzu mars2022 Anlegg Maskin.indd   1 23.03.2022   08:0023.03.2022   08:00

rototilt.com

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

Les mer: rototilt.com/products

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

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

Med Rototilt QuickChange™ for maskinfester, 
tiltrotatorer og redskap kan du gjennomføre 
redskapsbytte av hydraulisk redskap uten å forlate 
førerhuset. Ler mer på rototilt.com/quickchange
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Gjennom hele livet samlet Jan Arvid Lindland på saker og ting,  
maskiner og utstyr. Noe som resulterte i et eget privat museum, og  
som sønnene nå er i gang med å ferdigstille.
 Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Viderefører 
Lindland-museet

Jeg hadde gleden av å besøke Jan Arvid Lindland i Lyngdal for 
mange år siden. Den gang var det i forbindelse med historien om 
norsk produksjon av gravemaskiner, og hvem som hadde produsert 
en gammel wiregraver jeg hadde tatt bilde av. Jan Arvid satt på 
fasiten, jeg fikk avsluttet saken, og det beste med alt var at jeg fikk 
oppleve en stor samling av gamle Brøyt og forskjellige kjøretøy. Ikke 
minst imponerte «museet» med en gammel landhandel, skolestue 
og forskjellige rom innredet med møbler fra besteforeldrenes og 
foreldrenes hus. 

Den gang hadde Jan Arvid planer om å sette opp et nytt bygg 

på gården. Her skulle han samle Brøyt-graverne og andre gamle 
maskiner han hadde skaffet seg. Bygget ble satt opp for noen år 
siden, og Jan Arvid brukte mye av tiden etter han pensjonerte seg 
til å samle og fylle det nye museet med tidsriktige detaljer. 

Jan Arvid døde i januar i år. Nå er sønnene Roar, Sigve og Jan i 
gang med å ferdigstille museumslokalene. 

FIKK NEI FRA BANKEN
Vi møter Jan Lindland i lokalene til Lindland Maskin, litt utenfor 
Lyngdal sentrum. Entreprenørselskapet, som er en videreføring av 

det private selskapet Jan Arvid startet i 1972, har 50-årsjubileum i år. 
Det hele startet med at Jan Arvid skulle kjøpe seg en Brøyt X2. 

Han gikk i banken for å låne penger, men fikk avslag på lånesøk-
naden. I stedet fikk Jan Arvid til en ordning med selgeren om å 
betale etter hvert som han fikk inn penger. I starten var det for 
det meste oppdrag for Statens vegvesen, men etter hvert ble det 
også andre oppdrag, og da X2-en var utslitt ble det X2 B og etter 
hvert en X20.

I dag har Selskapet har ca. 80 ansatte og en stor maskinpark og 

er totalleverandør av entreprenørtjenester til kunder i privat og 
offentlig sektor. 

CALTEX-STASJON
Fra hovedkontoret til Lindland Maskin og opp til museet er det 
en kort kjøretur. Da vi kommer opp dit blir vi vist inn i det nyeste 
museumsbygget av Jan. Han viser seg å være like hyggelig og imøte-
kommende som sin far, og veldig engasjert i de gamle maskinene 
og resten av samlingen. 

 PÅ GELEDD: Ni av Brøyt-graverne i samlingen har fått plass i utstillingslokalet. Graveren nærmest til venstre er den første beltegraveren fra Brødr. 
Søyland. Den er en prototyp av X2T, laget i 1968. Produksjonen av graveren startet først i 1971. 

VEI OG ANLEGG: Jan Arvid lånte ut den eldste Brøyt-graveren i samlingen  
på Vei og Anlegg i 2015. Brøyt K5 fra 1956 var den andre modellen brødrene  
Søyland produserte. Traktoren er en MAN 4x4 fra tidlig på 1950-tallet.

Jan Lindland ved farens gamle skrivebord. Han og brødrene, 
Sigve og Roar, har arvet interessen for å ta vare på historien. 

VERKSTED: Gammelt verksted er også bygget opp i utstillingshallen. Mye av utstyret kommer fra den gamle Caltex-stasjonen som lå ved E39 i 
Lyngdal og som Anton Lindland drev i mange år. 
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Møt oss under Vei og Anlegg på  
Lillestrøm 11. – 14. mai. 

Vi har tenkt tankene for deg.

Full tank, takk!

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:

Det er samme opplevelse som gjentar seg, man blir rett og slett 
satt ut av alt som er samlet under ett tak. Det første som møter en 
når man kommer inn i lokalet er en samling gamle sykler, mopeder, 
motorsykler og biler. Videre innover i lokalet er Brøyt-graverne 
utstilt, og mellom og bak disse står det flere dosere. 

Her er det også bygget opp et gammelt verksted, med utstyr som 
man kan kjenne igjen fra gamle bensinstasjoner. Jan forteller at 
bestefaren, Anton Lindland, drev Caltex-stasjonen i Lyngdal i mange 
år, og flere av gjenstandene i museet er fra den gamle stasjonen. 

Bestefaren var for øvrig den første i Lindland-familien som kjøpte 
gravemaskin, en rød Ruston Bucyrus wiregraver. Jan forteller at 
bestefaren drev forholdsvis stort på 1950- og 60-tallet, og hadde på 
det meste 30 ansatte. Etter en trafikkulykke i Nederland måtte han 
avvikle selskapet og startet i stedet Caltex-stasjonen. Stasjonen er 
i dag en Shell-stasjon, og er fortsatt plassert på samme strategiske 
sted langs E39 mellom Kristiansand og Stavanger. 

GAMMELT KONTOR 
Etter en runde mellom Brøyt-graverne, gamle dosere og bestefaren 
Antons røde Ruston Bucyrus, spør Jan om vi har lyst til å bli med 
opp i andre etasje for å se på mer av samlingen. Nok en gang blir vi 
satt ut. Her oppe er det bygget et butikklokale, kjøkkenet og stuen 
til besteforeldrene slik det var på 1950-tallet, de gamle kontorene 
til både Jan Arvid og Anton og et gammelt skomakerverksted. 
Inne på kontoret er det akkurat slik det forventes at det var hos en 
entreprenør på 1960- og 70-tallet, og vi gleder oss over at tidlige 
utgaver av Anleggsmaskinen er på plass. 

– Nå skal vi få oversikt over hele samlingen og kanskje flytte 
noen av de lettere kjøretøyene over i det andre lokalet, sier Jan. 
Dette for å skille tydeligere mellom samlingene av lette og tunge 
kjøretøy og maskiner. Det er flott å se at samlingen etter Jan Arvid 
blir ivaretatt på best mulig måte, og det vil ikke overraske oss 
om flere gamle maskiner og mer gammelt utstyr finner veien til 
Lindland-museet.  

RIKHOLDIG SAMLING: Flere gamle nyttekjøretøy og tohjulinger har også fått plass. Opelen som man ser fronten på er en varebil som kun er kjørt 43 
000 kilometer og like fin som da den var ny. 

ÅRGANG: Gamle utgaver av Anleggsmaskinen er på plass i bladhyllen. 
Nederste utgaven er nr. 3 fra 1961. 

DETAJER: I begge museumsbyggene er det bygget opp gamle butikker, 
og begge er like detaljrike. 

ELDST: De to eldste graverne i samlingen. Nærmest er Anton Lindlands 
røde Ruston Bucyrus wiregraver. Ved siden av den står Brøyt K5 fra 
1956. I forkant er samlingen av mobiltelefoner som Jan Arvid brukte.  



Besøk oss på
Vei og Anlegg

11. - 14. mai 2022

Hvorfor velge nest
best, når du kan
velge det beste? Du finner oss på stand B1-08 

hymax.no

NÅR RESULTATET TELLER

Orica Norway AS | orica.com | 32 22 91 00 | nordics@orica.com

SHOTPlus™ Tunnel er utviklet som et verktøy for Oricas 
underjordskunder. SHOTPlus™ Tunnel muliggjør effektiv 
salvedesign, analyse og optimalisering for såvel tunnel-
drift som gruvdrift under jord. 

Vårt unike elektroniske tennsystem eDev™ II er utviklet 
spesielt for tunnelsprengning og har satt en ny standard 
for kontrollert sprengning i tunnel. 

   MEISEL MED RENSKESKJÆR 
  Rydder enkelt bort meislet masse uten å  
  stadig bytte til skuffe. Bedre arbeidsflyt  
  og økt effektivitet. 

SPAR TID OG PENGER 
 

TA KONTAKT   
post@levox.no    Tlf. +47 404 02 086 

 
www.levox.no 
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Det var ikke det faglige som sto i fokus da nærmere 200 anleggslærlinger  
var samlet på Hønefoss nylig. Samlingen handlet i stedet om menneskelige  
utfordringer, med rus som gjennomgangstema.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Med rus på timeplanen

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfa-
gene (OKAB) var arrangør for både denne 
og to andre tilsvarende lærlingesamlinger i 
Vestfold og Telemark, som gikk av stabelen 

i begynnelsen av mars. Bortimot 400 lærlin-
ger til sammen fikk der høre sterke historier 
om ulike utfordringer man kan møte på, 
både i arbeidslivet og livet generelt. Ikke 

minst fikk de informasjon om hvordan de 
kan få råd og hjelp dersom det skulle være 
behov for det.

VIKTIG TEMA
– Vi prøver å fornye oss og tenke litt nytt. 
Vi har hatt elementer av rusproblematikk 
på tidligere samlinger også, men aldri viet 
en hel samling til dette temaet, slik som 
nå. Vi har dessuten valgt å invitere både 
første- og andreårslærlinger sammen, noe 
vi heller ikke har gjort på mange, mange år. 
Jeg tror denne samlingen, som også handler 
om å takle overgangen fra skoletilværelse 
til arbeidshverdag, kan være nyttig for 
lærlingene, forteller Stein Egil Ødegård, 
daglig leder for OKAB Buskerud, Vestfold 
og Telemark.

– Når vi har hatt rusproblematikk på 
programmet tidligere, så har vi opplevd 
at enkelte har kommet bort til oss etterpå 
for å snakke om det. Det sier meg det at 
dette er et viktig tema. Vi opplever også 
at det er en økning av rusmisbruk blant 
ungdom, og det er viktig å få stoppet det 
og satt inn hjelpeapparatet så tidlig som 
mulig. Vi kan ikke leve livet for ungdom-

mene, men samlinger som denne kan 
kanskje bidra til at de tar de rette valgene, 
sier han.

VANVITTIG HISTORIE
En foredragsholder som nok bidro i samme 
retning, var den tidligere forretnings-
mannen Olaf Olsvik. Lærlingene kunne 
ikke unngå å la seg engasjere av hans rå, 
usminkede og nesten uvirkelige livshis-
torie. Bak den vellykkede fasaden, med 
Rolex-klokker, Armani-dresser og dyre 
biler, utviklet han et ekstremt misbruk av 
alkohol, piller og kokain. Det kunne minne 
litt om den populære Exit-serien, men i 
motsetning til serien, som til dels har blitt 
kritisert for å normalisere, ufarliggjøre og 
sågar glorifisere rusmisbruk, var det ikke 
noe glorifisering i Olsviks fortelling. Fra 
å reise verden rundt og tjene hundrevis 
av millioner kroner, endte han opp i en 
kjellerleilighet i Norge hvor han tok 25 
gram kokain og opptil 70 piller – i døgnet. 
Det gikk så langt at han stjal penger fra 
foreldre, søsken, og til og med fra sin 
egen sønn. Til slutt var han en hårsbredd 
unna døden, og våknet opp i en belteseng, 

tvangsinnlagt på skjermet avdeling på et 
psykiatrisk sykehus.

– Dere tenker nok sikkert at «vi ender 
aldri opp som han gamle grisen der oppe 
på scenen», men dette er farlige greier, sa 
Olsvik, som i dag driver en rusbehand-
lingsklinikk.

– Hver dag på klinikken ser jeg hvor 
farlig det kan være. En ung, smart jente, 
som knapt hadde drukket en øl eller en 
drink i sitt liv, prøvde syntetisk marijuana 
én gang. Det var for fire år siden, og hun 
sliter voldsomt fremdeles. Dette er ikke 
noe spøk, sa han.

DET ER HJELP Å FÅ
Klinikksjef for Rehabiliteringssenteret AiR 
på Rauland, Anita Vatnebryn, deltok også 
på samlingen. Hun fortalte blant annet 
om hvilke forventninger som stilles i en 
arbeidshverdag kontra en skolehverdag. 
Hun rådet også lærlingene om å melde 
fra dersom jobbhverdagen blir vanskelig. 
Enten til skolehelsetjenesten, bedriftshel-
setjenesten eller fastlegen – eller OKAB, 
som vil kunne henvise videre til bedrifts-
helsetjenesten. Det hender også at noen 

blir henvist videre fra fastlegen til Rehabi-
literingssenteret AiR, som har en satsning 
på unge arbeidstakere (UngRehab) og som 
har inngått en samarbeidsavtale med OKAB 
når det gjelder lærlinger.

– Vi har avtale med Helse Sørøst, og 

SPENNENDE: Nærmere 200 lærlinger fikk høre sterke og personlige historier om blant annet rusproblematikk da de var samlet på Klækken Hotell på 
Hønefoss nylig, i regi av OKAB. Her er det TV-personligheten Leo Ajkic som holder innlegg.

TYDELIG: Geir Aker, «fenriken» i TV-serien Kompani Lauritzen, messet om disiplin, mestring og 
utvikling, og ikke minst tydelighet. 

OKAB-ARRANGØRER: Fra venstre: Stein Egil Ødegård, Ole-Kristian Bonstad, Jan Myrvang, Tommy Ditelfsen, Benny Engelstad, Bjørn Roger Lunde og 
Tommy Andre Haugen.

SKREMMENDE: Den tidligere forretnings- 
mannen Olaf Olsvik fortalte sin rå, usminkede 
og nesten uvirkelige livshistorie; om veien  
fra et jetsettliv til å våkne i belteseng, tvangs- 
innlagt på psykiatrisk avdeling.
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COMMANDOTM DC300Ri
WHERE NEXT?

Utforsk Commando DC300Ri på:
ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK/COMMANDO

Utforsk områder hvor ingen borerigg har vært før. 
God mobilitet og stabilitet i vanskelige terreng – den nye Commando DC300Ri 
med drift på alle fire hjul, er klar til å overvinne utfordringer andre finner umulig. 
Den tilbyr et bredt hulldiameter fra 38 til 64 millimeter, full fjernstyring som gjør den lett 
å flytte fra et sted til et annet, og er derfor perfekt for bor- og sprengingsentreprenører.

 

Tjøllingveien 416, 3280 Tjodalyng - E-post: post@sl-bygg.no

STÅLBYGG TIL ANLEGG, TRANSPORT OG SMÅINDUSTRI
isolert eller uisolert • tilpasset ditt behov • ferdig montert, evnt som byggesett

Sten Øivind Bjerke: Tlf. 90 54 75 15 - Sondre Bjerke:Tlf. 48 02 80 92

STÅLBYGG TIL ANLEGG, 
TRANSPORT OG SMÅINDUSTRI

Tjøllingveien 416, 3280 Tjodalyng | E-post: post@sl-bygg.no

Sten Øivind Bjerke: Tlf. 90 54 75 15
Sondre Bjerke: Tlf. 48 02 80 92

isolert eller uisolert 

•

 tilpasset ditt behov 

ferdig montert, evnt som byggesett

driver arbeidsrettet rehabilitering. Det 
betyr i klartekst at man får hjelp til å 
holde på jobben sin hvis man har proble-
mer med helsa. Mange av våre pasienter 
har sammensatte utfordringer; altså at 
de sliter med flere ulike ting. Det kan 
være lettere psykiske plager, kombinert 
med fysiske utfordringer. De tyngste 
sakene innenfor psykiatri og rus har vi 
ikke et tilbud til hos oss, så de henvises 
fra fastlege til andre lokale tilbud eller 
distriktspsykiatrisk senter, forteller Vatne-
bryn til Anleggsmaskinen.

– Jeg opplever ikke at det er spesielt mye 
rusproblematikk i anleggsbransjen, men 
denne bransjen tar fatt i det i langt større 
grad enn de fleste andre bransjer. I tillegg 
er OKAB utrolig dyktige. De brenner jo 

for dette, og for ungdommene! Jeg kjenner 
faktisk ikke til noen andre bransjer som 
har tilsvarende samlinger som dette. Her 
er det altså opplæringskontoret OKAB og 
arbeidsgiverorganisasjonen MEF som står 
bak. Det er imponerende, sier hun.

TYDELIG «FENRIK»
Lærlingene fikk også se og høre TV-person-
ligheten Leo Ajkic, sist sett som programle-
der for NRK-serien «Rus», holde et interes-
sant og personlig innlegg om nettopp rus. 

Geir Aker, «fenriken» i TV-serien 
Kompani Lauritzen, snakket på sin side 
om disiplin, mestring og utvikling, som 
sannsynligvis også var nyttig for lærlingene. 
Undertegnede fant hans betraktninger om 
utydelighet i språket spesielt artig. 

– Alle sier «jeg tenker» og «jeg føler» for 
tiden. Tør vi ikke å si «jeg mener» eller «jeg 
synes» lenger? spurte han, før han med en 
rekke humoristiske eksempler viste hvorfor 
ingen egentlig ønsker slik utydelighet. 

– Alle vet for eksempel at hvis noen sier 
«vi må ta en kaffe en dag», så betyr jo det 
egentlig «ha det bra, håper vi ikke ses igjen 
på lenge». Og en gang på 80- eller 90-tallet 
var det plutselig ikke greit å bruke ordet 
«problem» lenger. Nå skulle man heller 
si «utfordring». Det motsatte av problem 
er løsning, så alle vet jo at et problem kan 
løses. Men hva er det motsatte av utfor-
dring? Det finnes jo ikke. Så hva skal man 
da gjøre med en utfordring? spurte han 
igjen til en lett humrende forsamling, som 
forhåpentligvis forlot salen litt klokere. 

IMPONERT: Klinikksjef for Rehabiliterings- 
senteret AiR på Rauland, Anita Vatnebryn, 

skrøt av hvordan anleggsbransjen og OKAB  
tar fatt i temaet rusproblematikk. Her er hun 

sammen med førsteårslærlingene Gaute Lerberg 
(18) fra Lerberg Graveservice (venstre) og  

Mikkel Brusletto (18) fra Geilo Tomteservice, 
som begge syntes samlingen var nyttig.
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I SAMARBEID MED:

GARANTIFORSIKRING
for MEF-medlemmer

Garantiforsikring dekker entreprenørens 
behov for å stille sikkerhet i forbindelse 

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

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

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

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

4 Elektronisk lagring, håndtering og sending av 
bilag og dokumentasjon

4 Maskin-, time-og materiellregnskap

4 Datafangst på anleggs-
 plassen

Komplett
økonomisystem for

entreprenører

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

REGNSKAP PROSJEKT HANDEL LØNN

www.vingemaskin.no

Tlf. 913 34 440
post@vingemaskin.no

Salg og service

Vi leverer også
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AKTUELT KVALITET produsert i USA og ENGLANDKVALITET produsert i USA og ENGLAND

produsert i Englandprodusert i England

  HØYTRYKKSVASKERE for 

     ”MØKKAJOBBER”

HELHYDRAULISKE HELHYDRAULISKE 

KJEDEGRAVEREKJEDEGRAVERE

 tlf 330 50160    post tlf 330 50160    post@@limaco.no    www.limaco.nolimaco.no    www.limaco.no

                                                      MOBILE 1-fasMOBILE 1-fas
    KAPASITETSVIFTER - 37.000 m3/time    KAPASITETSVIFTER - 37.000 m3/time

Båsum Boring AS bygger et helt spesielt energianlegg under en fotballbane.  
Ved hjelp av 60 energibrønner i en geotermos skal varme fra sommeren lagres og 
gi billig oppvarming om vinteren. 
Av: Redaksjonen – anleggsmaskinen@mef.no

Skal holde fotballbane 
isfri med solvarme 
fra sommeren

På Sofiemyr, noen kilometer sør for Oslo, er Båsum Boring i ferd 
med å sette ned kollektorer i 60 nylig borede energibrønner. De 100 
meter dype brønnene står i tett formasjon og danner en geoter-
mos – eller et gigantisk batteri. Innen 1. mai skal det være klart 
til å spille fotball på en ny kunstgressbane her. Fremdeles er det 
mulig å se brønnparken som gjør at banen skiller seg fra de fleste 
andre idrettsarenaer i Norge; energianlegget. Varme lagres nede 
i grunnen i den varme årstiden, og hentes opp igjen om vinteren 
til oppvarming av både den nye kunstgressbanen og den gamle 
gressbanen. Det skal spare eieren Kolbotn IL for flere hundre 
tusen kroner hvert år i strømutgifter, ifølge en pressemelding fra 
Båsum Boring.

STABIL VARME GJENNOM HELE ÅRET
– Dette er et varmelager, som bruker selve fotballbanen som 
solfanger. Varmen fra sola lagres nede i bakken, og hentes opp 
om vinteren. Varmen som dyttes ned i grunnen gjør at eieren kan 
fyre med gunstige priser hele året, uansett hvor høyt strømprisene 
måtte gå, sier anleggsleder Sondre Brennhovd Nævdal i Båsum 

Boring, som har en nøkkelrolle i selskapets utvikling av denne 
typen energianlegg.

– Energibrønnene ligger bare fem meter fra hverandre, i tett 
formasjon. Med varme fra solfangerne under banedekket varmer 
brønnene opp hele fjellet under her. 50–60 grader på det varmeste 
gjennom vår, sommer og høst. Når man bruker så lang tid på å 
tilføre varmen i grunnen, så kan man også hente den ut igjen 
over lang tid. Det gir en veldig stabil varme gjennom hele året, 
sier Nævdal.

LØNNSOMT PÅ SIKT
Gressbanen får senere nytt dekke, og da skal det samtidig legges 
solfangerslynger under dekket. I 2023 skal det bygges et nytt 
klubb- og servicehus til Kolbotn IL, som får solceller til strøm-
produksjon på taket. Med strømmen fra disse, kombinert med 
geotermos-løsningen under kunstgressbanen, skal idrettslaget 
i teorien holde begge banene isfrie gjennom vinteren, kun med 
solvarmen i termosen og strøm fra egne solceller.

– Det er et stort anlegg, med høye investeringskostnader. Men 

det er ingen tvil om at det er lønnsomt på sikt. Denne vinteren har 
vi sett mange eksempler på idrettsanlegg som har måttet stenge 
pga. høye strømpriser. Det vil ikke være aktuelt her, sier Nævdal. 

NYBROTTSARBEID – MED ENOVA-STØTTE 
– Ved full og optimal drift vil kostnadene ved å holde de to banene 
isfrie være på 150 000 kroner pr år. Det sparer oss for flere hundre 
tusen kroner hvert år, sier anleggsansvarlig Einar Engerdahl i 
Kolbotn IL til Østlandets Blad.

Med isfri bane skal klubben kunne spille toppfotball der fra 2024. 
Anlegget har kostet Kolbotn IL i overkant av 10 millioner kroner. 
4,5 millioner av dette har de fått i støtte fra Enova.

– Et resultat av et veldig innovativt forprosjekt med Båsum 
Boring og Asplan Viak. At vi fikk så mye i støtte sier litt om hvilket 
nybrottsarbeid dette er. Og ikke minst at dette er et grønt og miljø-
vennlig energianlegg, sier Engerdahl.

Geotermosen under det nye kunstgresset er det første anlegget 
i sitt slag her i landet. Det er laget et varmeanlegg med geotermos 
til Fjell skole i Drammen, også det utført av Båsum Boring AS. 

Anleggsleder Sondre Brennhovd Nævdal er en av Båsum Borings  
nøkkelpersoner på leveranse av geotermos-anlegg.

Brønnene er akkurat ferdig boret. Her 
settes kollektorene ned av Dani Nanne 
(ved slangekveilen), Tom Hamsund  
(i midten) og Shukrulla Iskaov ved  
kollektorsetteren på brønnen.  
(Alle foto: Båsum Boring AS).

Her blir det kunstgress på hjemmearenaen til Kolbotn IL. Under kunst-
gresset skal en geotermos med 60 energibrønner i tett formasjon holde 
kunstgressbanen og etter hvert gressbanen (i bakgrunnen) fri for is.



Stålhallen bygg AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo – E-post: kontor@stalhallen.no – Tlf: 958 88 830

Du kan vinne denne 
Polaris 570 Sportmann 
White 2022 modell
(traktorregistrert)

Alle som bestiller bygg av Stålhallen 
bygg AS i 2022 er med i konkurransen 
om å vinne denne gromme ATV’n til 
odel og eie!

SPORTMAN 570
Verdens mest solgte ATV er nå sterkere 
mere effektiv og allsidig

• Farget plast hvit
• 12” stålfelger
• Full LED-belysning
• EBS motorbrems

Konkurranseregler:
1) Alle* som signerer kjøpekontrakt fra 
01.12.2021 og frem til 30.11.2022 er med i 
trekningen.

2) Bygg fra 0,5 til 1. mill. gir 1 lodd.  Bygg 
fra 1 til 2 mill. gir 2 lodd. Bygg fra 2 til 3. 
mill. gir 3 lodd, osv.
*Konkurransen gjelder ikke bestillinger fra stat & 
kommune eller andre offentlige etater

(Vi selger 10–15 bygg i året så sjansen for at nettopp 
du/dere skal stikke av med denne gromme ATV’n er 
STOR.)

NÅ ER DET TID FOR PLANLEGGING AV NYTT BYGG.  
Ta kontakt og vi hjelper deg videre i prosessen. 
Vi gi personlig oppfølging. God prosjektering er 
god økonomi.

Stålhall og maskingarasje for allsidighet 
og kvalitet, leveres som enkelt 
byggesett eller ferdig oppsatt. Vi har 
også sandwich-elementer for isolerte 
bygg. Spør oss om råd og vi hjelper 
deg igjennom prosessen.

Vi har levert over 600 bygg i Norge 
siden 2005, blant annet verksted, 
garasjer, maskinlager, driftsbygning, 
fjøs.

10x30m maskingarasje

10x20m isolert mc-verksted

20x45m butikklokale (TESS) og verksted

15x25m produksjonslokale

2 stk. 12x20m verksted/lager, Bergen 
kommune

www.stalhallen.no – Tlf.: 958 88 830

Et trygt utvalg for næring og kommune
Vi har samarbeidet med flere bedrifter og kommuner hvor kvalitet er avgjørende.

 vi treffes 
på stand 
nr A1-46

Verdens tøff este
og sikreste

ruter for 
anleggsbransjen

www.xplosafe.no

• Eksplosjonssikkert
• Klart syn
• Ingen forstyrrelser
• Ingen ombygging
• Norsk kvalitet & design
• 300 ganger sterkere enn glass

Xplosafe_helside_QR.indd   1Xplosafe_helside_QR.indd   1 25/03/2022   11:5125/03/2022   11:51
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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

Heidenreich 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 BLÅDRESSENE 
VENDER OSS RYGGEN

Norge brukte ufattelige 221 milliarder ekstra-
ordinære oljekroner gjennom pandemien. Alle 
applauderte de ulike pakkene til norsk næringsliv. 

Vi stilte opp for hverandre. Ingen snakket om at hjelpen 
ville skape renteøkning og press i økonomien.

Når vi i MEF de siste ukene har bedt om hjelp til våre 
medlemsbedrifter som står i en ny og annerledes krise 
rykker flere av blådressene på Aker brygge ut i finansmedia. 
De advarer mot ekstraordinære tiltak mot drivstoffprisene 
«fordi det kan innebære økt rentepress».

Det er vanskelig å forstå hvordan 221 milliarder kroner kan 
pumpes inn i norsk økonomi uten blådressenes advarsel, 
mens en i sammenligning mikroskopisk støtte til landets 
maskinentreprenører for enhver pris må unngås – fordi 
de samme blådressene er redd for økte renter.

Det kan kanskje ha en sammenheng med at de store 
hjelpepakkene i pandemien bidro til å holde oppe 
aksjekursene i selskapene de er eiere i. Og at restaurantene 
de drikker sin Bollinger Champagne i kunne overleve.

Dessverre har de ikke forstått at drivstoff-krisen er verre 
for norske maskinentreprenører enn pandemien. En økning 
på 50 prosent i drivstoffprisene går sikkert fint for de som 
kjører sin Tesla fra Aker brygge til fjells i helgene. For 
norske maskinentreprenører, som av naturlige grunner 
er storforbrukere av diesel, er situasjonen en helt annen. 
Det truer virksomheten. Våre medlemsbedrifter utfører 
nå oppdrag for stat og kommune med tap.

Vi har lagt alt annet arbeid til side de siste ukene for å få 
Regjeringen til å forstå hvor dramatisk situasjonen er for 
våre medlemsbedrifter. I en fersk medlemsundersøkelse 
frykter en tredjedel av dem snarlige permitteringer.

I våre møter med landets politiske ledelse i Sp og Ap 
har vi ikke bedt om varige subsidier. Vi har kun bedt om 
ekstraordinær hjelp i en ekstraordinær situasjon. Menyen 
for Regjeringen gir mange muligheter:

 ■ Muligheter for prisregulering fra kommuner, fylker og 
stat i pågående prosjekter. Det kan redde flere bedrifter 
og arbeidsplasser gjennom 2022.

 ■ Appellere til byggherrer om å ta sin del av byrdefor- 
delingen slik at underentreprenører ikke sitter igjen 
med hele regningen alene.

 ■ Ta høyde for betydelig større usikkerhet om risikobildet 
i framtidige kontrakter og sørge for at byrdene fordeles 
mellom byggherre og underentreprenører.

 ■ Midlertidig fjerning av veibruksavgiftene på diesel. 
 ■ Innføring av kompensasjonsordning for transport- og 

entreprenørbedrifter innen rammene av EUs energi- 
skattedirektiv.

 ■ Det er også et alternativ å innføre en effektiv kompensa- 
sjonsordning etter mønster fra koronapakkene.

Vi har forståelse for at Regjeringen i de første ukene har 
prioritert flyktningene og styrking av vårt eget forsvar. 
Det er lett å støtte. Det gir likevel ingen mening at 2300 
maskinentreprenører og 40 000 ansatte står i fare for å 
miste jobbene sine på grunn av en ekstraordinær situasjon 
i Europa.

Jeg sier som Steinar Holden, økonom og professor ved 
Universitet i Oslo, sa det under den ekstreme pengebruken 
gjennom pandemien:

 – Alternativet hadde vært tapte arbeidsplasser og en 
økonomi som hadde vært rammet mye hardere.

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

   

Velkommen til MEFs Landsmøte
17. - 19. juni 2022
Scandic Parken Hotel Ålesund

Skann QR-koden med mobilkamera 
for å komme til påmeldingssiden

   

   

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. Frist 20. april. 

Ny fagskoleutdanning spisset for bransjen,
basert på MEFs skoler
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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

REGION VEST

ÅRSMØTEHELG
MEF REGION VEST
4.–6. mars  var det felles årsmøtehelg for MEF avd. Sogn og Fjor-
dane og MEF avd. Nord Rogaland og Hordaland på Kviknes Hotell 
i Balestrand med 120 personer frå 45 medlemsbedrifter og 6 
handelsavtalepartnarar.
Fellesprogrammet var info om MEF-avdelingane i regionen, utde-
ling av plakett for 25 års medlemskap, seremonielle avtakkingar 
av styremedlemmer og overrekking av møteklubbe til dei nye 
styreleiarane. Hovudstyremedlem Øystein Hope snakka om viktige 
saker som er og blir arbeidet med i hovudstyret, og kommuni-
kasjonssjef Fredrik Tronhuus (deltok på Teams) snakka andre 
næringspolitiske saker som MEF arbeider med. 
Årsmøtemiddagen var i god MEF-ånd i Kviknesalane med ein 
svært god fireretters meny, godt program som vart skapt av 
medlemmene sjølve sidan både toastmaster og underhaldning 
måtte melde avbud på grunn av sjukdom. Ein stor takk til Jon 
Gudbrand Kveen Øvre-Flo Kåre Bjorøy som styrte kvelden på ein 
svært god måte. Takk også til Øystein Hope og Regionsjef for fine 
talar. Stor takk til Kåre Bjorøy, Henrik Steine og Oddvar Helgesen 
for veldig gode kulturelle innslag!
Tusen takk til alle handelsavtalepartnarane, følgjesvenene, medlems-
bedriftene, tilsette, Never Mind og ikkje minst Kviknes Hotell for 
ei fantastisk årsmøtehelg. Det var 
utruleg kjekt å kunne møtast igjen 
og ha det veldig kjekt i lag!!

SKOG

MØTE MED MINISTER
MEF Skog ved 
Bjørn Lauritzen  
møtte land-
bruks- og 
matminister 
Sandra Borch til 
faglig diskusjon  
i mars. 

Ministeren la merke til vårt ønske om økt 
lærlingetilskudd og kunnskapsministeren har 
blitt involvert. Det blir spennende å se hva 
som skjer videre i denne saken!

NYTT STYRE
På årsmøtet i MEF Skog ble 
det valgt nytt styre. Det nye 
styret består av Terje Varli, 
Lars Ragnvald Tveitan (ny) 
Andreas Råheim, Jan Birger 
Holth og Trond Myrslo.
Fagsjef Bjørn Lauritzen fikk 
også være med på bildet. 

NYTT 
MEDLEM 
I MEF AVD. 
SKOG
Da er Espelien Skogavvirkning 
blitt medlemmer av MEF Skog. 
Espelien Skogavvirkning har 
sin base i Etnedal i Valdres. 
MEF Skog ønsker Espelien 
karene velkommen på laget!

GJENVINNING

ÅRSMØTE I FREDRIKSTAD
Årsmøtet ble avholdt på Scandic City Hotel i Fredrikstad, hvor nytt styre ble 
valgt og regnskapet godkjent. På møtet deltok både Julie Brodtkorb og HS-repre-
sentant Hans Vetle Sjørholt. Årsmøtet vedtok å endre navnet på avdelingen til MEF 
Gjenvinning, og dette sendes nå til Hovedstyret og Landsmøtet for godkjenning.
Etter årsmøtet ble deltagerne traktert til en svært god og hyggelig middag 
på Bryggen i Fredrikstad.

REGION MIDT

ÅRSMØTEHELG MEF 
REGION MIDT
Endelig kan vi treffes igjen med faglig og sosial 
samling og gjennomføring av årsmøter i MEF og 
OKAB. Helga 5.–6. mars var totalt 234 personer 
på Skifer Hotel på Oppdal.  Fra årsmøtet i Møre og 
Romsdal ble det gjenvalg på alle, og styret består 
nå av: Rolf Anders Håberg (leder), Tommy Mekvik 
(nestleder), Torill Hole Svinø, Eivind Berge, Finn 
Gammelsæter, Geir Vågen og Beate Kavli Volstad. 
Fra årsmøtet i Trøndelag ble Odd Einar Kne og 
Magnus Øien Paulsen takket av. Styret består nå 
av: Jonas Myhr (leder), Frode Tverås (nestleder), 
Tom Hoel, Roger Hvitsand, Leif Søbstad, Per Morten 
Bjerkli, Toril Kristine Farstad (ny), Per Anton Letnes 
(ny) og Per Ivar Winsnes. Einar Inge Folland (hoved-
styret) og Julie Brodtkorb holdt også innlegg om 
MEFs viktigste saker fremover. Pål Anders Ullevål-
sæter holdt også ett flott innlegg, mens Alex Rosén 
lagde show og god stemning under middagen. 
Tusen takk til alle som deltok!!

REGION SØRVEST

FØRSTE BRØNNBORER- 
LÆRLING I SØR-ROGALAND
Arild Otto Bjorland blir OKAB Sør-Rogaland sin første 
lærling i faget Brønnborer fastland.  Lærekontrakt med 
Seabrokers Fundamentering er signert, og når han til 
sommeren er ferdig med Vg2 (Øksnevad) er han klar for 
oppstart. NRK var til stede, og daglig leder Ketil Solvik 
Olsen og prosjektleder Ingvar Haukelid informerte om 
viktigheten av eget fagbrev for Brønnborer fastland og 
behov for flere skoleplasser på anleggsteknikk. Vi gratulerer!

OKAB Sør- 
Rogalands nye 
lærling: Arild Otto 
Bjorland (andre 
f.v.) blir OKAB 
Sør-Rogalands 
første lærling i 
faget Brønnborer 
fastland.

Utdeling av plakett for 25 
års medlemskap til med-
lemsbedrift Asfalt Maskin 
AS v/Stian Garnes.

Overlevering 
av leiarklubba 
frå avtroppan-
de styreleiarar 
Rune Grimstad 
og Harald Kvame 
til påtroppande 
styreleiarar Kåre 
Bjorøy og Jon 
Gudbrand Kveen 
Øvre-Flo.

Martin Kronheim, Kjell 
Trengereid og Harald Even 
Fosse. Takk til alle tre for 
solid innsats i MEF.

Denne gjengen fikk overlevert diplom for bestått fagprøve 
i 2021. Vi gratulerer!
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MÅNEDENS LÆRLING 
Sindre Larsen Mjølnerød
Alder: 18 år
Bedrift: Fosby Drift As
Utdanning: Vg1 teknikk og ind. 
Produksjon, Vg2 arbeidsmaskiner
Fag: Anleggsmaskinmekaniker
Hva liker du best med jobben: At 
det er variasjon i det daglige arbei-
det og det sosiale med kollegaene.
Interesser/hobby: Jeg er aktiv i 
Bygdeungdomslaget og jeg liker 
også å skru maskiner på fritiden.

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

ALT I  

SMØREMIDLER 
til anlegg, skog og landbruk!

• 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

REGION NORD

ÅRSMØTE I BODØ 
Årsmøtet i MEF avd Nordland ble gjennomført i Bodø og digitalt 10. mars. 
Vi gratulerer Ørjan Magnussen med gjenvalg som leder og tildeling av 
prisen som årets opplæringsbedrift i Nordland og Troms. 
Vidar Bendiksen og Arnt Hansen fikk også fornyet tillit som styremedlemmer, 
mens Tor Morten Solheim og Marius Kroken ble valgt inn som nye varaer.

ÅRSMØTE I TROMSØ

Årsmøtet i MEF avd. Troms var 18. mars. Tore 
Killi ledet i dag sitt siste møte som styrele-
der for MEF Troms. Tore har vært styreleder 
gjennom 10 år. Mange godord og takketaler 
som understreket solid innsats og en samlende 
leder. Årsmøtet takket Tore med stående 
applaus. Ny styreleder for MEF Troms:  
Elisabeth W. Moe. Nestleder Kenneth Kristiansen. 
Styremedlemmer: Bernt Døhl, Martin Nordhaug 
og Lars Rognmo. Varamedlemmer: Ann Kristin 
Holmeslett, Jarle Pedersen og Jørn Morten 
Jenssen. Takk til alle som deltok på møtet!

ÅRSMØTE FOR FINNMARK
Årsmøte til MEF avd. Finnmark var denne gangen på solkysten 
i Tønsberg. Etter selve årsmøtet presenterte leverandørene 
sine innlegg, og til slutt kjørte Svend Ingvar Hoel Larsen og 
Fredrik Tronhuus innlegg og diskusjoner rundt dieselpris. 
Under festmiddagen hedret vi tre medlemmer med hele 50 år 
som medlem i MEF; AS Oscar Sundquist,  Arne Pettersen AS 
og Jan Nylund & Sønner AS. I tillegg har vi en 25-årsjubilant; 
MaTek AS. Vi gratulerer. Vi fikk show fra profesjonelle, og selv-
følgelig ga MEFere fra Finnmark et eget heidundrende show. 
Tusen takk til alle som deltok!

MEF BESØKTE  
SMARTDOK I ALTA
I forbindelse med sammenslåingen av Smart-MEF 
og SmartDok var MEF på besøk hos SmartDok, for 
etablering av relasjoner og kompetansebygging på tvers 
av to organisasjoner som jobber mot samme formål.

REGION ØST

MÅNEDENS BEDRIFT 
Petter A. Olsen AS
Daglig leder: Petter A. Olsen
Holder til: Hvaler/Fredrikstad
Medlem siden: 17.02.2006
Hvilke arbeidsområder jobber 
dere mest med: Boring, sprengning, 
forbolting, fjellsikring, grunnboring
Hva slags faglig bakgrunn har dine 
ansatte: Fagbrev i tunell- og fjellar-
beidsfaget
Hvor mange ansatte er dere: 23 stk

Hvorfor er dere medlem i MEF: Fordi 95 % av alle MEF-medlemmer 
er potensielle kunder for oss, samt at vi holder oss faglig opp-
datert via MEF.  
Eventuelt annet du har lyst til å nevne: Vi har et veldig 
godt samarbeid med OKAB og har til enhver tid 2–3 lærlinger/
lærekandidater.

NYE MEDLEMMER
➜ Knut Ullern AS fra Skarnes i Innlandet
➜ PTP AS fra Ytre Enebakk i Oslo/Akershus
➜ Entrep. Maskinutleie AS fra Ytre Enebakk i Oslo/Akershus
Vi ønsker velkommen og ser fram til å bli kjent med dem!

ÅRSMØTE I REGION ØST

Under årsmøtet i regionen ble det ble valgt ny leder i styret; 
Kjetil Hansen fra Veflen Entreprenør AS i Skarnes. Tidligere 
leder Øystein Mathisen gikk ned til å bli vanlig styremedlem.  
Vi gratulerer og ser frem til samarbeidet.

Ørjan Magnussen fra Thore  
Magnussen og sønn fikk prisen for 
beste opplæringsbedrift i Nordland 
og Troms. Prisen ble gitt av  
Johnny Lillegård, daglig leder i 
OKAB Region Nordland og Troms.
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Anleggsmaskin
Hjulgraveren A 918 Compact Litronic
Høy gravekraft og lastekapasitet gjør denne hjulgraveren  
til din ideelle partner. Den er perfekt i trange områder takket  
være sin korte svingradius som gir enorm fleksibilitet.
www.liebherr.com

Hjulgraver

2009-510_001 LHB_135_A918_Compact_2021_NOR_NOR_185x260.indd   22009-510_001 LHB_135_A918_Compact_2021_NOR_NOR_185x260.indd   2 19.01.22   11:2419.01.22   11:24

Ventrac selges via Hako Ground & Garden AS, Lindebergveien 5, 2016 Frogner

www.hako.no

Allsidig redskapsbærer!
Nye Ventrac 4520Y er en utrolig allsidig redskapsbærer! 

Utstyrt med firehjulsdrift, pendlende chassis og en kraftig 

dieselmotor gir deg stabiliteten og kontrollen du trenger 

for å få jobben gjort. Velg mellom en rekke typer utstyr. 

Denne populære og driftssikre maskinen egner seg utmerket 

for golfbaner, kommuner, vaktmestere, kirkegårdsforvaltere, 

hagetjenester, bønder, gårdeiere og for alle som trenger en 

driftssikker maskin til mange typer arbeidsoppgaver – en 

skikkelig arbeidshest! Bestill en prøvetur på dine egne 

overflater og opplev allsidigheten!

KONTAKT: Øyvind Martiniussen - Tlf. 901 47 475. Geir Arne Johannessen - Tlf. 982 09 324 



Opplev rask, enkel 
og trygg tanking med 

mobilbetaling fra 
Circle K Pro.

LES MER PÅ CIRCLEK.NO/PRO

MOBILBETALING
FOR BEDRIFTER

circlek.no/pro

Enkelt
Betal drivstoff med mobilen.

Raskt
Få betalingstilgang 
uten ventetid.

Trygt
Ingen kort på avveie og 
full kontroll på kjøpene.


