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I SAMARBEID MED:

GARANTIFORSIKRING
for MEF-medlemmer

Garantiforsikring dekker entreprenørens 
behov for å stille sikkerhet i forbindelse 

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

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

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



www.diaproff.no  /  Tlf: +47 670 67 330  /  post@diaproff.no  /  Masteveien 8, 1481 Hagan

Direkte importør - uten fordyrende mellomledd. 
Dia Proff Norge AS har vært importør / distributør av proff diamantverktøy og spesialmaskiner 
for bygg- og anleggsbransjen i over 22 år. Vi jobber utelukkende med proffe aktører og har et 
stort varelager og svært god service.

DIAMANTVERKTØY KJERNEBORVERKTØY KAPPMASKINER INNEMILJØ

HYDRAULISK
VERKTØY

ASFALT & BETONG
GULVSAG

HÅNDHOLDT
SLIPEMASKINER

STEINVERKTØY
& LØFTEUTSTYR

MINILASTERE MINIDUMPERE KJEMI & BESKYTTELSE VINTERPRODUKTER

Din leverandør og direkte importør av diamantverktøy og spesial maskiner

Dia Proff Norge søker forhandlere / distribusjonspartnere i Norge

VERDENS FØRST TELETININGSMASKIN MED 
100% ELEKTRISK DRIFT!

Dia Proff Norge AS introduserer svenske Flexi Heater i Norge! 

Verdens først teletiningsmaskin med 100% elektrisk drift!

Flexi Heater er allsidige varmemaskiner som er godt kjent for sin kvalitet og høy pålitelighet. 
Nå lanseres verdens første teletiningsmaskin som kan brukes med 100% elektrisk drift! 
Bruksområdene er mange og brukes bl.a. for effektiv teletining, oppvarming og tørking av bygg, 
betongherdig, skadesannering o.l. 

Enkel, 
komfortabel 

og smart

Flexi Heater distribuerer varme med varmeslager som er fylt med miljøvennlig propylen transparent 
glykolvæske. Slangen holder en jevn temperatur på opptil 90 grader og sikrer deg full temperaturkontroll.  
Dette er fleksible løsninger som sikrer bedrifter effektiv arbeidsflyt gjennom hele året, med minimalt til 
ingen nedetid.

 • Markedets enkleste prosedyrer for forbrukeren.
 • Få servicepunkter med lett adkomst fra ett sted,  
  uten å måtte demontere noe av maskineriet.
 • Elektro/hydraulisk opprulling av slanger på slangetrommel.
 • Alle isolasjonsmatter i egen beholder på tak.
 • Driftssikker, miljøvennlig, og lave driftskostnader.

Vi tilbyr salg og leasing på alle produkter
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Blir det regn?
Etter to år med pandemi og en rekke utsatte og avlyste anleggsmesser, er det nok mange som setter 
pris på den store messevåren vi nå er inne i. Det begynte i april med et meget vellykket Arctic Entre-
preneur på Gardermoen, og fortsatte med rekordbesøk på MEFA-messen i Stavanger i begynnelsen 
av mai. Denne lederen skrives midt under Nordens største anleggsmesse – Vei og Anlegg 2022, hvis 
arrangør Maskingrossisternes Forening nylig kunne melde om rekordsalg av anleggsmaskiner i årets 
første kvartal. Snart er det også klart for Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse (NNBA) i Tromsø. Og la 
oss heller ikke glemme Dyrsku’n i september og de to store internasjonale messene i München; IFAT i 
juni og selvfølgelig alle messers mor, Bauma, i oktober. 

Det er altså tilsynelatende glade, positive dager for anleggsfolket. Samtidig er bransjen også preget 
av dystre, mørke skyer i horisonten. Eller, ikke bare i horisonten, men også rett over hodene våre. 
For anleggsbransjen befinner seg i en krise. Maskinentreprenører landet over opplever voldsom 
prisøkning på sentrale innsatsfaktorer i bransjen; først og fremst drivstoff, men også strøm, stål og 
sprengstoff. I fremtidige kontrakter kan kostnadsøkningen prises inn, men for alle inneværende 
fastprisavtaler er det verre. Mange bedrifter jobber nå i praksis gratis, og det sier seg selv at det ikke 
kan gå særlig lenge. Spesielt for de mindre entreprenørene. En fersk medlemsun-
dersøkelse i MEF viser at to tredjedeler av bedriftene planlegger nedskalering 
av virksomheten, permitteringer og i verste fall oppsigelser av ansatte i 2022. 
Krisen er større for bransjen nå enn da pandemien kom. Når vi i tillegg ser at 
enkelte planlagte prosjekter nå legges på is eller skrinlegges, blir de allerede 
mørke skyene enda mørkere og regntunge. La oss håpe at politikerne omsider 
våkner før høljregnet kommer. For da risikerer vi å bli våte alle sammen. 

Runar F. Daler – rd@mef.no
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Blant annet tas det forbehold om at de 
faktisk får tak i riktige stålprodukter 
til rett tid. Etter Russlands invasjon av 
Ukraina er det blitt lengre leveringstid på 
flere av stålproduktene selskapet bruker 
mye av. 

KOSTNADSBEVISST
Etter at prisene på stål og anleggsdiesel har 
økt kraftig den senere tiden har Sør-Norsk 
Boring, som mange andre, måttet ta grep. 

– Vi er blitt kostnadsbevisste i alle ledd, 
sier Hundershagen. Han forteller at kapp 
som tidligere gikk i vrakstålcontaineren nå 
tas vare på og gjenbrukes. Riktignok har 
prisen på vrakstål mangedoblet seg, men 
det er mye mer lønnsomt å gjenbruke det 
enn å levere det inn. 

På prosjektet i Horten har selskapet to 
borerigger, to beltegravere og to kompres-
sorer, med andre ord to enheter. Hver av 
enhetene bruker ca. 600 liter diesel per dag. 
Da merkes det godt at anleggsdieselen har 
økt med 80 prosent siste år. 

– Vi er bekymret for hva som vil skje 
med bransjen i tiden framover, sier Jarle 
Hundershagen.

SØR-NORSK BORING AS:
Sør-Norsk Boring AS har drevet med boring 

og løsninger for fundamentering i over 20 
år. Med base i Nome kommune i Telemark 
er Sør-Norsk Boring i dag et av de ledende 
spesialfirmaene innen boretekniske løsnin-
ger i Norge. Selskapet utfører oppgaver for 
store utbyggere, små og mellomstore norske 

selskaper og offentlige byggherrer. Selskapet 
sysselsetter ca. 55 ansatte og omsatte i 2021 
for ca. 170 millioner kroner. I 2020 over- 
tok danske Aarsleffs aksjene i Sør-Norsk 
Boring og selskapet ble innlemmet i Aarsleff- 
konsernet. 

AKTUELT

Det siste halvannet året har stålprisene økt med 150 prosent, og i tillegg fører 
krigen i Ukraina til at det er lange leveringstider. Dette merkes godt hos selskaper 
som driver med fundamentering og spunting.
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no 

Kraftig prisstigning 
og lange leveringstider 
påvirker lønnsomheten

– Det er nesten ett år siden vi priset denne 
jobben. Heldigvis fikk vi låst prisen på stål-
leveransen til dette prosjektet, men alt stål 
vi må kjøpe inn ekstra er til dagens pris, 
sier Jarle Hundershagen, driftsleder hos 
Sør-Norsk Boring AS. 

Vi møter Hundershagen på Bankløkka i 
Horten, hvor selskapet utfører stålkjerne-
peling på et område hvor det skal bygges 
store leilighetskomplekser. 

Dette er et av Sør-Norsk Borings største 
prosjekter så langt i år. Totalt er det 115 
punkt og med en snittdybde på 20 meter, 
noe som tilsier at selskapet skal sette ned 
ca. 2300 meter med stålkjernepeler. 

MANGE FORBEHOLD
Selv om stålprisen har økt med 150 prosent 
det siste halvannet året, er det ikke dermed 
sagt at prisen har nådd toppen ennå. Kilo-

prisen for stål er stadig økende, og det er 
korte prisgarantier både hos stålleveran-
dørene og utførende entreprenører. Bare 
i løpet av én måned tidligere i år steg stål-
prisen med hele 65 prosent. 

– Når vi sender ut tilbud nå må kunden 
akseptere i løpet av to–tre dager. Går det 
lengre tid må vi gi ny pris, sier Hunders-
hagen. Han forteller at de må ta mange 
flere forbehold nå enn for kort tid siden. 

EKSTREMT: Stålprisene 
steg med hele 65 prosent 
på én måned tidligere i 
år. Jarle Hundershagen, 
driftsleder hos Sør-Norsk 
Boring AS, sier de nå gir 
veldig korte frister på 
tilbudene de sender ut.  

VERDIER: Stålpelekjernene veier 140 kg per meter. Disse er 12 meter lange, og med den enorme prisøkningen 
den senere tiden er de snart verdt sin vekt i gull. 

DIESEL: Sør-Norsk Boring har på prosjektet to borerigger, to beltegravere og to kompressorer som 
til sammen bruker mellom 800 til 1200 liter diesel per dag. Den økte dieselprisen, og stålprisen, 
har gjort at selskapet er blitt veldig kostnadsbevisst i alle ledd.  
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Under Stortingets spørretime nylig helte 
finansminister Trygve Slagsvold Vedum 
kaldt vann i årene på dem som håper på 
politiske tiltak for å hjelpe bransjen ut 
av krisen den befinner seg i. Tvert imot 
mente han at det faktisk går mye bedre 
for mange i bransjen nå, og avviste at 
det er noen krise.
Tekst: Runar F. Daler – rd@mef.no

– Ja, det er krise, Vedum!

Den siste tids voldsomme prisøkning på diesel, strøm, sprengstoff 
og metaller har skapt stor frykt for permitteringer og konkurser i 
bransjen. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har gått hardt 
ut og krevd politisk handling for å demme opp for denne krisen 
bransjen nå opplever. Anleggsmaskinen og en rekke medier over 
hele landet har den siste tiden skrevet om hvordan de galopperende 
prisene truer hele eksistensgrunnlaget for mange bedrifter der ute.

– VI ER I KRISE 
MEF har 2300 medlemsbedrifter som sysselsetter omkring  
40 000 ansatte. I en helt fersk medlemsundersøkelse (4. mai) sier 
to tredjedeler av bedriftene at de planlegger for nedskalering av 
virksomheten, permitteringer og i verste fall oppsigelser av ansatte 
gjennom 2022.

– Det er disse bedriftene og medarbeiderne som bygger, brøyter 
og vedlikeholder veier, sørger for sikring og gatelys, planerer tomter 
og areal til skolebygg og annen infrastruktur, sprenger i fjell, rydder 
skog og tar vare på avfall. Om de blir borte er en av ryggradene 
i norsk næringsliv borte, sier administrerende direktør i MEF, 
Julie Brodtkorb.

– Finansministeren viser gjennom landbruksoppgjøret at han 
forstår at den ekstreme økningen av gjødselpriser trenger tiltak 
fra staten. Det er ingen forskjell for MEF-medlemmene: Vi er i 
krise fordi dieselprisene øker ekstremt, sier hun.

– TYDER IKKE PÅ NOEN BØLGE AV KONKURSER
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har imidlertid et helt annet 
syn på saken, noe han ga uttrykk for under Stortingets ordinære 
spørretime onsdag 27. april. Det var stortingsrepresentant Frank 
Edvard Sve (FrP) som tok opp temaet.

– Har dere tenkt å ta ansvaret for de mange konkursene der 
«vanlige folk» mister jobbene sine, som nå kan komme i trans-
portbransjen og bygge- og anleggsbransjen, med bakgrunn i de 
skyhøye drivstoffprisene? spurte Sve.

– Det går svært godt i norsk økonomi, og vi er inne i en høykon-
junktur. Aktiviteten er høy, den økonomiske veksten er sterk, 
bedrifter melder om problemer med å få tak i arbeidskraft, og 
lønns- og prisveksten tiltar. Den registrerte arbeidsledigheten 
nærmer seg de lavere nivåene fra høykonjunkturen før finans-
krisen i 2008. Senest i går fikk jeg tilsendt innspill fra en aktør i 
anleggsbransjen, og der var faktisk hovedutfordringen til firmaet 
å få tak i nok kvalifiserte folk, svarte Vedum.

– Når vi ser på det makroøkonomiske bildet, tyder ikke noe 
på at vi får en bølge av konkurser og økt arbeidsledighet, slik 
representanten antyder i sitt spørsmål. Premisset i spørsmålet, 
som viser at det kan bli mange konkurser der vanlige folk mister 
jobbene sine, stemmer heldigvis ikke med de konkurstallene vi 
ser nå, slo han fast.

– GÅR MYE BEDRE FOR MANGE
– Nå er det slik at det ikke er mine påstander. Dette er påstander fra 
bl.a. direktøren i NHO Logistikk og Transport, som frykter konkursras 
i transportbransjen. NLF sier det samme, og det samme gjør MEF. 
De er veldig bekymra, og det er veldig sannsynlig at det kan bli veldig 
krevende for den bransjen framover, fortsatte Frank Edvard Sve.

– Når man ser på konkurser totalt … så er konkursene i uke 
15, hittil i år, på 851 konkurser for hele norsk næringsliv. Når vi 
sammenligner det med uke 15 i 2019, før pandemien og de ulike 
krisene, var tallet på 1223. Det er et mye lavere antall konkurser 
nå enn det var før pandemien. … Det hjelper ikke den enkelte som 
går konkurs, så vi må hele tiden følge med på det, men det er viktig 
at vi er bevisste på tallene. Det går mye bedre for mange. Så må vi 
selvfølgelig, spesielt for mange av de små aktørene i anleggsbran-
sjen, sørge for at de klarer å komme seg gjennom dette, sa Vedum.

– ALDRI HAR FLERE GÅTT PÅ JOBB
Stortingsrepresentant Sve ga seg ikke:

– Det aller viktigste nå er ikke å se bakover; det er å se framover og 
se hvilke utfordringer landet står i. Vil vi kunne se en framoverlent 
finansminister Vedum som faktisk kutter drivstoffprisene i en situ-
asjon der vi håver inn mange hundre milliarder kroner ekstra, og vi 
har et næringsliv i knestående i hele landet? spurte han statsråden.

– Det er veldig viktig når vi skal gjøre ulike tiltak, at vi ser 
hvordan situasjonen er her og nå. Det er en veldig spesiell situasjon. 

Vi har vært gjennom de tre krisene vi har. Det veldig krevende for 
mange som står i det, og mange kjenner på stor uro. Men så ser 
vi at de store tallene viser at det aldri er flere som har gått på jobb 
enn nå, og forhåpentligvis kan vi om en måned si at det er enda en 
ny rekord med flere som går på jobb, svarte Vedum. Og fortsatte:

– Vi ser også, selv med den uroen – jeg kjenner på den usik-
kerheten selv, for jeg snakker mye med anleggsbransjen og har 
delvis jobbet i anleggsbransjen selv da jeg var yngre – at antallet 
konkurser ikke går opp. Det er mye lavere enn det var før 2022. 

Administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb, og finansminister Trygve 
Slagsvold Vedum. (Foto: Runar F. Daler / skjermdump fra stortinget.no).

Det var stortingsrepresentant Frank Edvard Sve (FrP) som tok opp 
temaet under Stortingets spørretime onsdag 27. april. (Skjermdump fra 
Stortinget.no)

Finansminister Trygve 
Slagsvold Vedum var ikke 
enig i at anleggsbransjen 
befinner seg i noen krise, 

da han svarte på spørsmål i 
Stortingets ordinære spørre-
time 27. april. (Skjermdump 

fra Stortinget.no)
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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

Selv de som skal lære bort har behov for å lære. Nylig 
var lærerne for landslinjene samlet ved Volvos anlegg i 
Eskilstuna for både praktisk og teoretisk oppdatering. 
Teks og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Faglig oppdatering 
av landslinjelærerne

I Norge er det seks skoler som har lands-
linje eller landsdekkende tilbud for elever 
som ønsker å ta bygg- og anleggsteknikk 
(BA). Disse seks skolene er Fauske vgs. i 
Nordland, Kirkenes vgs. i Troms og Finn-
mark, Os vgs. i Vestland, Sam Eyde vgs. i 
Agder, Solør vgs. i Innlandet og Øksnevad 
vgs. i Rogaland.

På disse skolene har man rett til å søke 
uansett hvor i landet man bor, og søkere 
fra hele landet stilles likt ved inntak. Staten 
finansierer landslinjene. Landsdekkende 
tilbud er det bare grunnlag for å ha i ett 
eller noen få fylker, og disse finansieres av 
fylkeskommunene.

FLERE JENTER
De vel 80 lærerne fra de seks skolene var 
samlet ved kundesenteret til Volvo CE i 
Eskilstuna. Her var de gjennom teoretisk 
oppdatering på maskintekniske nyvinninger 
og regelverk. 

Siste kursdag var det innlegg ved tre av 

partene i arbeidslivet som er premissgivere 
for lærerplanen som skolene skal jobbe etter 
– Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), 
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg 
(EBA) og Norsk Arbeidsmandsforbund 
(NAF). 

Frode M. Andersen, leder for HMS/KS 
og fagansvar for sprengning i MEF, Thomas 
Norland, kompetansesjef i EBA, og Frode 
Engen, leder i NAF avdeling Innlandet og 
forbundssekretær for maskin, holdt innlegg 
hvor de informerte om hvilke tanker de tre 
organisasjonene har for utdanningen, og om 
søkertallene til neste års studier. 

Etter at søknadsfristen for neste års 
studier gikk ut, viser det seg at det er  
ca. 1150 søkere til de 840 skoleplassene, 
med andre ord; det er behov for flere studie- 
plasser. Det er i år flere jenter enn noen 
gang som har søkt seg til bygg- og anleggs- 
teknikk. Til Vg1 BA er det 83 flere jenter 
som har søkt enn i 2021, og antall jenter 
som søker Vg2 BA er også rekordhøyt. 

PRØVEKJØRING
Etter mange timer inne i forelesningssalen, 
var det klart for å omsette teori i praksis. 
Volvo stilte med et stort utvalg av maskiner 
for prøvekjøring – beltegravere, hjulgravere 
og hjullastere.

Ute på demofeltet var alt fra den minste 
beltegraveren på 2,5 tonn til den største 
EC950FL på ca. 95 tonn til disposisjon for 
lærerne. Samme gjaldt for hjullastere, fra 
den lille elektriske L25 Electric til L220H.  

SAMLING: Vel 80 lærere fra landslinjene var samlet for 
faglig påfyll ved Volvo CEs kundesenter i Eskilstuna.

PREMISSGIVERE: Fra venstre: Frode Engen, 
NAF, Frode M. Andersen, MEF, og Thomas 
Norland, EBA, holdt innlegg om blant annet 
viktigheten av å utdanne flere fagarbeidere 
innen bygg- og anlegg.



”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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      Når kvalitet teller.
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Din stille partner

Møt E-Air, vår elektriske mobile  
luftkompressor. Ta kontakt med oss i  
Power Technique så forteller vi mer. 

E-Air: Stille. Effektiv. Pålitelig. Ren.  

www.atlascopco.com

ANNONSE
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fant veien, tyder på at det var et populært 
initiativ.

SPENNENDE, FREMTIDSRETTET BRANSJE
Da han inviterte Høyreleder Erna Solberg 
opp på scenen, ble hun møtt med så stor 
applaus at man nesten skulle tro hun frem-

deles var statsminister. Solberg roste de 
unge som har valgt yrkesfaglig studieret-
ning, og hun mente bestemt at anleggs-
bransjen går en lys fremtid i møte.

– Det er veldig gøy at det er så mange 
her. Jeg håper de fleste ikke bare er her for 
å snuse på faget, men fordi dere tenker 

at dette er en yrkesmulighet. Dette er et 
arbeidsområde som kommer til å endre 
seg mye fremover. Vi kommer til å ha mye 
mindre av det som går på tradisjonelt 
fossilfritt brensel, og vi skal gjøre bygge- 
og anleggsplassene utslippsfrie. Det er et 
veldig spennende område, med mye utvik-
ling, sa hun.

– Dette er også en bransje hvor jeg er 
helt sikker på at det kommer til å være høy 
aktivitet fremover. De siste åtte årene har vi 
doblet samferdselsbevilgningene i Norge og 
vi har bygget veldig mye vei. Selv om den 
nye regjeringen har signalisert at de skal 
ta aktiviteten litt ned de nærmeste årene, 
så kommer vi likevel til å bygge mye vei 
og anlegg fremover. Akkurat nå er faktisk 
mangel på arbeidskraft den største barri-
eren for at vi skal klare å bygge raskt nok i 
Norge, sa Solberg. 

MESSE

Rent vann. Bestandig.

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

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

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

Vei og Anlegg har en lang historie på 
Hellerudsletta, men denne gangen var 
hele arrangementet flyttet innendørs, til 
Norges Varemesse (Nova Spektrum) på 
Lillestrøm.

– Vi var kommet til et punkt der vi kunne 
risikere å miste mange av utstillerne om 
vi fortsatte ute. Det har blant annet vært 
utfordringer med rigg, vær og logistikk. 
Ved å flytte innendørs til Nova Spektrum 

vil dette bli bedre. Dette gir oss langt større 
forutsigbarhet og gode rammer for utstil-
lingen, både for utstillerne og ikke minst 
de besøkende, forteller messesjef Tone L. 
Grøstad i Maskingrossisternes Forening 
(MGF) i en pressemelding.

– Vi har her tilgang på store og vel- 
egnede arealer under tak, slik at været ikke 
vil spille en rolle slik vi opplevde tidligere. 
Nå kan vi ha forutsigbare rammevilkår, gode 

transportmuligheter til Oslo sentrum og 
Gardermoen, både med bil og tog, og gode 
parkeringsfasiliteter.

Hele 190 utstillere fikk plass på messen, 
og hver eneste av de 26 000 kvadratmeterne 
i hallene ble utnyttet, i tillegg til et par tusen 
kvadratmeter utendørs. 

Det blir en mer utfyllende rapport fra Vei 
og Anlegg 2022 i neste utgave av Anleggs-
maskinen. 

Nordens største 
anleggsmesse
Onsdag 11. mai åpnet endelig dørene for Vei og Anlegg 2022. Messen har blitt 
utsatt to ganger på grunn av pandemien. Dette bladet gikk i trykken før messen 
var over, men arrangøren forventet over 20 000 besøkende totalt de fire dagene.

500 ungdommer samlet på Vei og Anlegg
Som et ledd i å øke yrkesstoltheten hos de unge, og  
for å sette fokus på rekruttering, inviterte UNG 300 og 
Maskingrossisternes Forening (MGF) til et eget seminar  
for ungdom. Der var Erna Solberg trekkplaster.

– Hvor mange av dere har valgt yrkesfag? spurte Per-Kristian (Pekka) Lundefaret de rundt 500 fremmøtte. De fleste armene skjøt i været. 
(Foto: Runar F. Daler)

På forhånd hadde Per-Kristian (Pekka) 
Lundefaret, som står bak ungdomssatsingen 
UNG 300, håp om at rundt 350 ungdommer 
fra yrkesfaglige linjer skulle møte opp på 
seminaret. At nesten 500 unge, lovende 

Anleggsbransjen er i endring, og vil 
oppleve høy aktivitet fremover, sa 
Erna Solberg. (Foto: Runar F. Daler)
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Økonomi

Klima & MiljøTeknologi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNONSE

KOSTNADSKUTT 
med miljøgevinst

Spar kostnader – beskytt miljøet – øk ytelsen

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

Verdenspremiere hos Nasta

Nasta viste frem den første serieproduserte modellen av Hitachi 
Zeron ZE55. El-maskinen på 5,5 tonn produseres ved Hitachis 
fabrikk i Japan, og kom til Norge rett før messestart. 

– Maskinen har samme utvendig mål som dieselversjonen. 
Hitachi har fått plass til batterier og el-motor innenfor samme 
skallet, noe som gjør at maskinen fortsatt er en korthekk, sier 
Knut Gaarde, teknisk sjef hos Nasta. Han forteller at maskinen 
skal være klar for levering første kvartal 2023.

Batteripakken er på ca. 40 kWh og skal holde til inntil seks 
timers drift. Ombordladeren er på 22 kW. Maskinen kan også 
kjøres med strømkabel tilkoblet strømnettet. (Foto: Njål Hagen)

Det var første gang Cat 908 ble vist for publikum og Pon Equip-
ment har store forventninger til den nye modellen som overtar 
for 906M og 908M. 

Hjullasteren er utstyrt med Cat Steg V-motor som yter 75 hk, 
har helt ny hytte, 40 km/t kjørehastighet og hydraulikkapasitet 
tilpasset for å utnytte kapasiteten til en hydraulisk snøfreser. Den 
kan også leveres i en «high lift»-versjon. Jon Granlund, produktsjef 
for småmaskiner (i førerhytta), og Dagfinn Sand, sales support 
manager hos Pon Equipment, ser frem til å kunne levere den nye 
hjullasteren til norske kunder mot slutten av året. (Foto: Njål Hagen)

Volvo-graveren EC530EL var en av Vei og Anleggs tyngste 
maskiner og sammen med hjullasteren L350H og dumperen 
A25G utgjorde de det tunge hjørnet av Volvo-standen. 

Volvo EC530EL, sammen med Volvo EC550EL, utgjør en bety-
delig satsning i 50-tonnsklassen fra Volvo. Et helt nytt og avansert 
hydraulikksystem sammen med økt motoreffekt og pumpekapasitet 
har gjort det mulig å sette ny standard for produktivitet, samtidig 
som drivstoffeffektiviteten skal være forbedret med 25 prosent. 
Modellene ble lansert i fjor og hadde messe-premiere på Lillestrøm. 

Letnes Entreprenør AS har kjøpt en EC550EL som snart blir 
levert, og skal settes i drift på E6-prosjekt selskapet har fått nord 
i Trøndelag. David Letnes (t.v.), daglig leder i Letnes Entrepre-
nør AS, og David Kristianslund, salgsdirektør i Volvo Maskin. 
(Foto: Njål Hagen)

Godt besøkt MEF-stand
Midt i glassgata hvor alle besøkende passerte hadde Maski-
nentreprenørenes Forbund (MEF) stand. 

Det var mange som prøvde seg på simulatoren, fikk infor-
masjon om MEF og MEFs arbeid og fikk med seg siste utgaven 
av Anleggsmaskinen. Geir Inge Mosling og Rune Lia, begge 
opplæringskonsulenter i OKAB Oslo og Viken, veiledet  
og informerte alle som var innom standen første messedag. 
(Foto: Njål Hagen)

Stort og tungt på  
Volvo-standen

Pon Equipment  
med verdensnyhet
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Vi holder webinar den 09.06
Les mer på nettsiden

I begynnelsen av april deltok seks skoler i skole-NM for anleggsgartnere.  
Som forrige gang konkurransen ble avholdt, var det også denne gangen laget  
fra Gjennestad vgs som gikk av med seieren.
Tekst: Njål Hagen – nh@mef.no

Norgesmestere i  
anleggsgartnerfaget

Konkurransen ble arrangert ved Gjennestad 
videregående skole i Stokke, i Vestfold og 
Telemark fylke. Arrangementet gikk over 
to dager, hvor deltakerne fra de seks delta-
kerskolene Øksnevad, Mære, Lena-Valle, 
Mandal, Kalnes og Gjennestad brukte første 
dag til omvisning på Gjennestad og en felles 
middag på kvelden. Selve konkurranse- 
dagen var dag to. 

JENTELAG
Sist gang mesterskapet ble arrangert var det 
Gjennestad-elevene Johanne Elida Kalager 
og Arne Hangerhagen som gikk til topps. 

Arrangementet den gangen fant sted ved 
Kalnes vgs., og tidspunktet er helt tilbake 
til april 2019. Årsaken er selvfølgelig pande-
mien, og det er derfor tre år siden forrige 
skole-NM. 

I år var det Else Marie Øverland og Truls 
Godli som representerte Gjennestad, og 
sikret Norgesmesterskapet til skolen. På 
seierspallen fikk de selskap av Tuva Bakke 
og Vilde Mathisen Øverland fra Lena-Valle, 
og Gabriel Årsvoll og Andreas Hammer 
fra Øksnevad, på henholdsvis andre og 
tredjeplass.

Lena-Valle stilte med et rent jentelag i 

konkurransen, og kjønnsbalansen under 
årets NM var det ingen ting å utsette på. 
Blant de tolv deltagerne var det seks gutter 
og seks jenter.

MINIATYRPARK
Oppdraget var å bygge opp en miniatyrpark 
på 3x4 meter på fem timer. Deltakerne fikk 
tildelt et område som var planert med sand 
og ett nullpunkt, en skisse av den ferdige 
parken, samt alt av redskaper og utstyr som 
de trengte for å bygge parken. 

Arbeidet inkluderte steinlegging, legging 
av gress, planting av blomster og trær, alt 

SEIERSPALLEN: 1. plass Gjennestad vgs - Truls Godli og Else Marie Øverland, 2. plass Lena-Valle vgs - Tuva Bakke og Vilde Mathisen Øverland, 
3. plass Øksnevad vgs - Gabriel Årsvoll og Andreas Hammer. (Foto: WorldSkills)



SIDE 22 ANLEGGSMASKINEN | NR.04 | MAI 2022

UTDANNING

samtidig som dommerne observerer langt 
flere elementer enn resultatet.

– Det gis poeng for hvordan arbei-
det planlegges, og at kandidatene jobber 
tidseffektivt, hvilke verktøy de bruker til 
de ulike oppgavene og samspillet internt 
i laget, sier Jan Peder Strandmann, dommer 
i konkurransen.

Sammen med dommermakker Nils 
Karjetta, som for øvrig ble europamester 
i anleggsgartnerfaget i 2018, gjorde de seg 

notater og delte ut poeng etter hvert som 
elevene bygde parkene.

WORLDSKILLS
Else Marie og Truls var godt fornøyd etter 
at seieren var dratt i land, og til NAML-
nytt kommenterte de at det var en lærerik 
opplevelse, og at de synes det var et bra 
NM-opplegg. De forteller at de har funnet 
mange gode løsninger for å effektivisere 
arbeidsoppgavene, og som de anser som 

veldig nyttige erfaringer videre i arbeids-
livet.

Vinnerparet av skole-NM blir kvalifisert 
til WorldSkills, som er Europa- og verdens-
mesterskap i yrkesfag. 

Ifølge Norske anleggsgartnere – miljø og 
landskapsentreprenører (NAML) ligger en 
av 2019-vinnerne, Johanne Elida Kalager, 
nå i hardtrening før WorldSkills i Shanghai 
i oktober. 

TIDSFRIST: Lagene fikk utdelt 
hver sitt arbeidsområde hvor de 
skulle bygge en miniatyrpark på 
fem timer. (Foto: Tove Ree)

MINIATYRPARK: Det ferdige resultatet klar for bedømming av dommerne. 
(Foto: Tove Ree)

UTSTYR: Redskaper og utstyr som trengtes for å bygge parken. 
(Foto: Tove Ree)
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WorldSkills Norway (WSN) er en ideell organisasjon som arbeider for å heve  
kvaliteten på og interessen for norsk yrkesutdanning. WSN ble stiftet i 1990 og  
er en del av WorldSkills International, som har over 80 medlemsland. 
Tekst: Njål Hagen – nh@mef.no

Skole-NM og 
WorldSkills

Bak organisasjonen står Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), 
Landsorganisasjonen i Norge (LO), Yrkesorganisasjonenes Sentral-
forbund (YS), Utdanningsdirektoratet, Kommunesektorens Inte-
resseorganisasjon (KS) og en rekke landsforeninger, fagforbund, 
opplæringskontorer, skoler og fylkeskommuner.

YRKESLANDSLAGET
WSN arrangerer yrkeskonkurranser som skole-NM og yrkes-NM, 
og står bak Yrkeslandslaget som deltar på yrkes-VM og yrkes-EM. 
WSN deltar årlig med yrkeslandslaget på nasjonale og interna-
sjonale konkurranser i Yrkesfag. Det er ca. 80 land fra alle konti-
nenter som deltar i WorldSkills, som er det internasjonale navnet 
på yrkeskonkurransene.  Unge fagarbeidere, lærlinger og andre 
fagutdannede kan delta på konkurransene.

Yrkeslandslaget er ifølge WSN, for den som er motivert for å bli 
best i sitt fag og ønsker å konkurrere med de beste yrkesutøverne 
i verden. Norge har deltatt i yrkes-EM og yrkes-VM siden 1991.

Det norske Yrkeslandslaget tas ut etter regionale og nasjonale 
konkurranser. Uttak til landslaget skjer med bakgrunn i resultater 
med hovedvekt på yrkes-NM.  Yrkes-NM arrangeres hvert annet år.

Aldersgrensen i yrkes-EM er 25 år og i yrkes-VM er alders-
grensen 22 år (det vil si at du kan fylle 22 år i konkurranseåret).

240 ELEVER
Det første skole-NM ble arrangert i 2017. WorldSkills Norway sto 
bak arrangementet i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskom-
mune, Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune og 
andre samarbeidspartnere. På skole-NM 2017 deltok 240 yrkes-
fagelever fra hele landet. Arrangementet ble svært vellykket og 
ble deretter et årlig arrangement i samarbeid mellom WorldSkills 
Norway og fylkeskommunene.

HVEM KAN DELTA?
For å delta i skolekonkurranser/fylkesmesterskap må deltakerne være 
fulltidselever, ha elevstatus i videregående skole og følge ordinært 
løp. Det er vanligvis elever på Vg2 som er hovedmålgruppe for 
skole-NM. Elever på Vg1 kan også delta, men det er læreplan for 
Vg2 som ligger til grunn for oppgavene i konkurransen. I fagene 
automatisering og anleggsmaskinmekaniker kan ordinære fulltidse-
lever på Vg3 delta. Fylkeskommunene er ansvarlige for at deltakere 
fra eget fylke tilfredsstiller disse kravene. Det kan gis unntak fra 
aldersgrensen for enkelte fag etter avtale med WorldSkills Norway. 
(Kilde: WorldSkills Norway). INNMARSJ: De norske deltakerne til yrkes-VM 2019. (Foto: Natascha Dittli)

 

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



SIDE 27SIDE 26 ANLEGGSMASKINEN | NR.04 | MAI 2022 ANLEGGSMASKINEN | NR.04 | MAI 2022

– Det var veldig stas! Det er jo masse flinke 
bedrifter der ute, så det er klart at det er 
gøy. Dette blir en «boost» for alle hos oss 
som er involvert i dette arbeidet, sier daglig 
leder Roar Håkonsen.

– LÆRLINGENE ER FRAMTIDA VÅR
– Er dere overrasket over at dere vant?

– Ja, absolutt. Det var mange veldig sterke 
kandidater, så dette var svært overraskende 
og veldig hyggelig, sier Håkonsen.

– Vi har ikke akkurat hatt noen plan om 
å vinne denne prisen. Vårt fokus og mål er å 
utvikle lærlingene til å bli dyktige fagarbei-
dere. Det er en god investering i framtida. 
Og lærlingene er jo framtida vår. Denne 
prisen er en god påskjønnelse som viser 
at vi er på riktig spor.

VERDT EN KAKE
– Hvordan skal dere feire dette?

– Nei, det har vi ikke rukket å tenke på 
ennå. Vi har ikke tradisjon for å feire så 
mye i bedriften, men det er klart at akkurat 
dette er vel verdt en stor kake, sier han 
fornøyd.

JURYENS BEGRUNNELSE
Kunnskapsminister Tonje Brenna leste opp 
juryens begrunnelse før hun røpet navnet 
på vinneren. 

– Bedriften ser på lærlingene som en 
viktig ressurs for framtida, og de tar inn alle 
lærlingene de greier å absorbere. Det gjør 
at hver femte ansatt i bedriften er lærling, 
sa ministeren. 

– Hver lærling har en dedikert fadder, 
som gjør at de får en trygg og god start 
i bedriften og raskt føler seg inkludert. 
Bedriften er ikke redd for å ta inn lærlinger 
med forskjellig bakgrunn, og er opptatt av 
å se hele mennesket. De gir alle en sjanse, 
uavhengig av erfaring, utdannelse og 
personlig bakgrunn, sa hun. 

Det er tydelig at mange har savnet messene.  
Med godt over 1600 deltakere, ca. 100 
utstillere på plass og opp mot 1000 personer 
klare for middag på vinterfesten og brakke-
middagen, var den store messevåren offisielt 
i gang med et brak.

OPTIMIST I VANSKELIGE TIDER
Et stort antall deltakere samlet seg i utstil-

lingshallen i Quben ved Gardermoen for 
å se og høre MEFs styreleder Arnstein 
Repstad åpne Arctic Entrepreneur 2022. 
Han trakk fram den siste tids turbulente og 
usikre tider i sitt åpningsinnlegg.

– Bedriftene kjenner direkte virkninger av 
den siste månedens dramatikk. Nettopp nå 
trenger vi derfor å møtes, snakke sammen 
og se muligheter sammen. Det er i disse 

dager vi trenger å utveksle erfaringer og 
dele perspektiver, sa han.

– Oppi alt det uforutsigbare er jeg 
likevel optimist. Vår bransje har kjent på 
og kommet gjennom vanskelige tider før. 
Vi har tålt en oljekrise, en finanskrise og 
en verdensomspennende pandemi. Vi 
kom gjennom disse krisene og vi skal klare 
det denne gangen også. Men det kan bli 
krevende.

MINISTEROMVISNING
– Jeg er takknemlig og glad for at så mange 
er kommet – og kommer – til Arctic Entre-
preneur 2022, sa Repstad, før han erklærte 
arrangementet for offisielt åpnet.

MEFs styreleder tok også med seg 
samferdselsminister på en omvisning i 
utstillingshallen. 

Etter at fjorårets arrangement ble avlyst og årets 
ble utsatt, kunne MEFs styreleder Arnstein Repstad 
tirsdag 5. april endelig åpne det som omtales som 
bransjens viktigste møteplass.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Endelig Arctic  
Entrepreneur igjen

Mange samlet seg i utstillingshallen i The 
Qube på Gardermoen for å få med seg at 
MEFs styreleder Arnstein Repstad offisielt 
åpnet Arctic Entrepreneur 2022.

MEFs styreleder tok også med seg samferdselsministeren på omvisning i 
utstillingshallen.

– Oppi alt det uforutsigbare er jeg likevel optimist. Vår bransje har 
kjent på og kommet gjennom vanskelige tider før, sa MEFs styreleder 
Arnstein Repstad i sitt åpningsinnlegg. 

Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS ble kåret til Årets Lærebedrift for 2021. 
Kunnskapsminister Tonje Brenna delte ut den gjeve prisen på Arctic Entrepreneur.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Årets lærebedrift 2021!

STERK KONKURRANSE: De nominerte bedriftene var samlet på scenen og ventet i spenning da 
kunnskapsministeren annonserte vinneren.

GLEDESRUS: Ingen tvil om at de var fornøyde med prisen, daglig leder Roar Håkonsen, 
(t.v.), lærlingeansvarlig Tommy Lier og prosjektleder Brede Sukke. 

GRATULASJONER: 
Kunnskapsminister Tonje 
Brenna delte ut den gjeve 

prisen til en storfornøyd 
Brede Sukke. 

ARCTIC ENTREPRENEUR ARCTIC ENTREPRENEUR
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Per-Kristian Lundefaret er allerede kjent for mange i anleggs-
bransjen. Flere har helt sikkert sett han på anleggsmesser med 
barnebøkene om gravemaskinen Hitachoo, som han har utgitt 
sammen med artisten Vinni. 

Under Arctic Entrepreneur lanserte han UNG 300 Magazine 
som skal deles ut til ungdom i hele landet. Dette for å gjøre dem 

Se alt av tanker 
og tilbehør på  
dieseltank.no

bedre kjent med anleggsbransjen, og hvilke yrkesmuligheter som 
finnes i bransjen. 

STÅR UTENFOR
Bakgrunnen for Lundefarets engasjement er at det i kommunen 
Nordre Follo i Viken til enhver tid vil være cirka 300 unge i alderen 
16 og 30 år som står utenfor samfunnet i alvorlig grad. Dette vil si 
at de står utenfor både skolegang og arbeidsliv og at de statistisk 
sett vil fortsette å stå utenfor. 

- Utenforskap blant unge er et stadig økende samfunnsproblem 
og en stor utgiftspost. I korte trekk har vårt prosjekt som hovedmål 
å bistå disse ungdommene til å finne sin plass i samfunnet, derav 
navnet UNG 300, sa Lundefaret til publikum i salen under dag to 
av Arctic Entrepreneur. 

HEVE STATUSEN
Prosjektet UNG300 handler om å minimere utenforskap og ensom-
het, samt bidra til et rausere og mer åpent lokalsamfunn. 

Ifølge Lundefaret handler UNG 300 om å øke yrkesstoltheten 
hos både dem som går yrkesfaglige studieretninger og dem som 
allerede er blitt yrkesutøvere. Men i tillegg til det, ønsker de også 
å heve status for eksempel for gravemaskinførere og anleggsme-
kanikere. 

Per-Kristian «Pekka» Lundefaret har startet Puls Samfunn og UNG 300 
for å få unge ut i arbeid, og for at ungdommen skal kjenne på yrkesstolthet  
ved å velge yrkesfag. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Skal øke yrkesstoltheten 
og redusere utenforskap

Per-Kristian «Pekka» 
Lundefaret har lansert 
UNG300 for å få prak-
tisk anlagt ungdom til 
å velge yrkesfag slik 

at de skal få kjenne på 
yrkesstolthet. 

Om lag 1000 personer deltok 
på middagene - vinterfesten og 
brakkemiddagen - tirsdag og  
onsdag kveld. (Foto: Njål Hagen)

MEFs direktør Julie Brodtkorb 
ønsket velkommen til middag i 
spesialdesignet synlighetstøy. 

(Foto: Njål Hagen)

UNG300 Magazine skal deles ut til ungdom i hele 
landet for å gjøre dem interessert i anleggsbransjen.

Endre Lindgaard og Thomas Børke hos Rodin &Co stilte med kjettinger 
fra Trygg. Børke oppfordrer bransjen til å bestille kjettinger før sommeren  
da stålprisene ser ut til å fortsette å stige. (Foto: Njål Hagen) 

Lars Erik Ebbestad, business development manager, hos Acte AS stilte 
med Furukawa Green Trough kabelkanaler laget av resirkulert plast.  
Den miljøvennlige løsningen for håndtering av kabler langs jernbaner, 
store industriinstallasjoner, trafostasjoner og lignende applikasjoner 
installeres raskt, har lav vekt og et bredt utvalg av bøyninger, T-stykker 
og reduksjonsstykker.   
– BaneNor har endret teknisk regelverk og det er nå åpnet for bruk av 
kabelkanaler i plast, som et alternativ til betong, forteller Ebbestad. 
(Foto: Njål Hagen)

VERDENSLANSERING: Walan Maskin AS kjøpte verdens første Volvo 
EC230EL Electric, og maskinen hadde verdenslansering på standen til 
Volvo Maskin. Den batterielektriske beltegraveren er produsert ved 
Volvos fabrikk i Sør-Korea.  
–  Vi har gått til anskaffelse av maskinen for å teste ut og få en følelse 
med batterielektriske maskiner, sier Christian Walan, daglig leder i Walan 
Maskin, da vi treffer han og distriktssjef i Volvo Maskin, Dag Bjørnar 
Dønnum Jensen, på Volvo-standen.  
Volvo EC230EL Electric veier 24,5 tonn. Elsystemet er på 600 volt  
og batterikapasitet er 264 kW, som skal gi en driftstid ca. fem timer.  
El-graveren kan lades med hurtiglader, og da tar det 80 minutter å fullade  
batteriene. Ved standard lading tar det ni timer. (Foto: Njål Hagen)

ARCTIC ENTREPRENEUR ARCTIC ENTREPRENEUR

SPRENGNINGSHUND: Firmaet Eksplosivhund.no AS er i ferd med å ta 
i bruk et helt nyutviklet system der hundene bærer en høypresisjons 
GPS-tracker, som er utviklet i samarbeid med L5 Navigation. Systemet 
registrerer hvor det har blitt søkt og hvor det eventuelt har blitt gjort 
funn. Informasjonen puttes inn i det samme dataflyt-systemet som  
brukes av andre på anlegget. (Foto: Njål Hagen)
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Markedets bredeste utvalg  
av miljøcontainere

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

CONTAINERE, MASKINER OG UTSTYR TIL KILDESORTERING

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

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

og rivning

• Sertifiserte liftcontainere, steinkasser og løftekurver  
til løft på byggeplassen

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

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

STORT LAGER • RASK LEVERING • 
KVALITET FOR LENGER LEVETID

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

fordi det er så fælt å være kvinne i anleggsbransjen. Det er heller 
ikke fordi kvinner bare skal være sammen med kvinner, eller fordi 
vi skal lage en arena som skal ekskludere noen. Nei, det er rett 
og slett fordi bransjen blir mye bedre hvis vi rekrutterer fra 100 
prosent av befolkningen, og ikke 50 prosent. For nå gjør vi i stor 
grad det. I tillegg viser all forskning at arbeidsmiljøet er mye bedre 
hvis man har en jevnere kjønnsfordeling, fortsatte Brodtkorb. 

OVER ALL FORVENTNING
At de rundt 100 kvinnene satte pris på det nye nettverket, var det 
ingen tvil om.

– Vårt inntrykk er at dette ble tatt veldig godt imot. Mye tyder 
på at det har vært stor etterspørsel etter noe som dette, siden det 
kom så mange. Vi budsjetterte først med 50 deltakere, men økte 
det etter hvert til 80 da vi så at så mange meldte seg på. Når det 
endte opp med å komme opp mot 100 stykker, må vi jo si at det 
overgikk alle forventninger, sier en fornøyd Solvår Milach Strand 
i etterkant av Arctic Entrepreneur.

– Vi har kun fått positive tilbakemeldinger. Deltakerne synes 
opplegget var bra, og de har lyst til å være med videre. Vi har i 
tillegg fått en del henvendelser fra kvinner som ikke kunne være 
til stede på samlingen, som gjerne vil være med ved en senere 
anledning, forsetter hun.

– Noen av damene som deltok, var på Arctic Entrepreneur for 
første gang, og mange var der alene på vegne av sin bedrift. De ble 
altså prioritert i stedet for mannfolka for en gangs skyld, kanskje 
nettopp på grunn av oppstarten av dette kvinnenettverket. Det er 
jo litt gøy. Planen videre er å arrangere regionale samlinger med 
aktuelle temaer til høsten, avslutter hun fornøyd. 

Det var på Arctic Entrepreneur i 2020 at daværende statsminister 
Erna Solberg så utover salen og sa: «Dere ser ut til å rekruttere fra 
bare halve befolkningen. Det må dere gjøre noe med». Kanskje 
kan dette nye kvinnenettverket bidra til å øke rekrutteringen av 
kvinner til bransjen. 

MÅ BRYTE TRADISJONEN
– Det er faktisk en god del damer der ute i medlemsbedriftene etter 
hvert, også i ledende stillinger. Likevel deltar de ikke like mye som 
menn på medlemsmøter, messer og andre MEF-arrangementer, 
de tar generelt på seg færre verv og de er også underrepresentert 
i styrer. MEF-arrangementer, som f.eks. Arctic Entrepreneur, 
har jo vært litt guttefest, og det gjelder å bryte den tradisjonen, 
sa Solvår Milach Strand i MEF til Anleggsmaskinen i vinter. Hun 

er, sammen med Venche Kulbotten fra Opplæringskontoret for 
anleggs- og bergfagene (OKAB), initiativtaker og ansvarlig for 
det nye nettverket.

HISTORISK DAG
– Tusen takk, Solvår og Venche. Det trengs sånne som dere for å 
få dratt i gang denne typen ting. Jeg vil si at dette er en historisk 
dag – ikke bare for MEF, men for anleggsbransjen. For det er 
første gang vi har satt i gang et reelt kvinnenettverk for bransjen 
vår. Og det takket være noen ildsjeler i MEF, som ved siden av 
andre oppgaver tar tak i det, sa administrerende direktør i MEF, 
Julie Brodtkorb, til en applauderende forsamling kvinner under 
åpningen av nettverket.

– Hvorfor trenger vi så et kvinnenettverk i bransjen? Det er ikke 

Anleggsbransjen er ikke akkurat kjent for sine mange kvinner. På Arctic Entrepre-
neur samlet MEF hele 100 kvinner til kick-off for det nye kvinnenettverket. 

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

100 kvinner 
samlet på ett brett

GOD STEMNING: Det var tydelig at tiltaket var populært blant de rundt 100 fremmøtte kvinnene.

MEF-SJEFEN: All forskning viser at arbeidsmiljøet blir bedre hvis man har en jevnere 
kjønnsfordeling, sa administrerende direktør Julie Brodtkorb til forsamlingen.

INITIAVTIKTAKERNE: Venche Kullbotten i OKAB (til venstre) og Solvår 
Milach Strand i MEF er primus motorer for kvinnenettverket.

ARCTIC ENTREPRENEUR
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– Det viktigste mennesket i Norge er ikke Erling Braut Haaland, Kjell 
Inge Røkke, Espen Nakstad eller Ida Wolden Bache. Det viktigste 
mennesket i Norge heter Jon Ivar Nygaard, sa MEF-sjef Julie Brodt-
korb da hun introduserte samferdselsministeren for forsamlingen. 

– Velkommen hit til familien din. Dette er de som bygger infra-
struktur i Norge hver eneste dag. Her sitter vi og lurer på om bran-
sjen får hjelp gjennom den krisen vi står i? Om det blir like mye 
veibygging de neste årene som de siste ti år? Løser regjeringen det 
den egentlig allerede har lovet, nemlig merverdiavgift på omtvistet 
krav? Og gir regjeringen oss mulighet til å være klimavennlige 
ved å bruke biodrivstoff? Når du sitter i regjeringskonferansene 
fremover så er det deg vi stoler på. Og vi er mange; vi er 40 000 
ansatte i denne sektoren, og vi er klare for å heie på deg, sa hun.

KREVENDE SITUASJON
Samferdselsminister Nygård kom imidlertid med få lovnader fra 
scenen på Arctic Entrepreneur.

– Takk for en hyggelig velkomst. Jeg skjønner at forventningene 

er store. Så herfra går det bare nedover, begynte han spøkefullt, 
før han forsøkte å svare på spørsmålene Brodtkorb tok opp.

– Vi skjønner at det er en krevende situasjon nå. Det tror jeg 
alle forstår. Og det gjelder ikke bare entreprenørbransjen. Det 
er usikkerhet rundt priser, med høyere kostnader på mange av 
innsatsfaktorene i bransjen, blant annet drivstoff. Jeg har ikke et 
konkret svar til dere her og nå, dessverre, men vi følger dette veldig 
tett i regjering. Så får vi se hvordan vi skal håndtere det, sa han. 

– Når det gjelder den omstridte moms-saken, så ligger den i 
Finansdepartementet. Jeg er ikke helt kjent med den konkrete 
framdriften, men det kan jeg selvfølgelig dykke inn i så dere får en 
konkret tilbakemelding på det. Når det gjelder dette med biodriv-
stoff, så pågår det også arbeid knyttet til det i regjering. Klima- 
og miljødepartementet har hatt ute på høring et forslag om økt 
omsetningskrav til biodrivstoff i veitrafikk, og nytt omsetningskrav 
til ikke-veigående maskiner. Et slikt eventuelt omsetningskrav vil 
kunne føre til at vi får raskere utslippskutt. Vi får se hva Klima- og 
miljødepartementet og klimaministeren etter hvert foreslår, sa han.

VEIVEDLIKEHOLD
Når det gjelder veier, var statsråden mer opptatt av de eksisterende 
veiene enn å bygge nye.

– Vi skal fortsatt bygge nye veier i Norge. Men det er ingen tvil 
om at vi må ta bedre vare på de veiene vi har, og få mest mulig 
igjen for de pengene vi bruker. Og da er vedlikehold en nøkkel. 
Derfor vil vi utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å 
redusere vedlikeholdsetterslepet både på riksveier og fylkesveier, 
sa Nygård, og fortsatte mer generelt:

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygaard 
ble tatt imot som den reneste superhelt 
på Arctic Entrepreneur, men maskinen-
treprenørene fikk neppe lavere skuldre 
etter innlegget hans. 
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Samferdselsministeren 
lovte kun tøffere tider

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygaard 
kom med få lovnader fra scenen på 
Arctic Entrepreneur.

Roger Ingebrigtsen, rådgiver kommuni-
kasjon og samfunnskontakt i MEF, viste 
blant annet fram to interessante kurver; 

utviklingen av henholdsvis Senterpartiets 
velgeroppslutning og dieselprisen.

– Vi må sørge for at veiene våre, og jernbanen, flyplassene og all 
infrastruktur, er så god som mulig. Da trenger vi åpenbart deres 
hjelp. Dere sitter med mye kunnskap og kompetanse som bidrar 
til at vi får mye igjen for de pengene vi setter av. 

STRAMMERE ØKONOMISK – KUTTE I PROSJEKTER?
Avslutningsvis snakket han om den økonomiske situasjonen i 
landet.

– Det er ingen hemmelighet at det kommer til å bli strammere 
økonomisk i årene som kommer. Det må vi ta innover oss. Det 
handler ikke om at norsk økonomi går dårlig. Tvert imot handler 
det om at norsk økonomi går veldig bra. Det betyr at det påhviler en 
viss forsiktighet med statens finanser for å holde orden på økono-
mien. Høye renter er det ingen av oss som er spesielt glade i, sa han.

– Statsministeren har sagt at vi må bruke mer penger på forsvar 
og beredskap, og selvfølgelig også på å ta imot flyktninger. Da må vi 
se nærmere på hva vi gjør i forbindelse med samferdselsprosjekter. 
Vi er allerede i gang med det, sammen med både bane NOR og 
Statens vegvesen. Dette er ikke for å helle kaldt vann i årene deres, 
men for å være ærlige med dere.

ETTERLYSTE STØTTEORDNING
Roger Ingebrigtsen, rådgiver kommunikasjon og samfunnskontakt 

i MEF, holdt et interessant innlegg etter samferdselsministeren. 
– Flere tusen mennesker føler nå frykt for den nære fremtid; at 

jobbene deres kan bli borte – enten midlertidig i form av permit-
tering, eller lengre i form av en oppsigelse, eller at bedriften de 
jobber for kan gå konkurs. Hvordan i all verden havnet vi her, når 
vi sitter på det største samferdselsbudsjettet noensinne? spurte 
han forsamlingen, før han viste to grafer på lerretet bak seg; den 
ene i fritt fall og den andre med bratt stigning. 

– Er det noen som kan gjette hva disse to kurvene er? Den ene er 
Senterpartiets velgeroppslutning, mens den andre er dieselprisens 
utvikling. Kurven gir uttrykk for en betydelig politisk krise for et 
parti. Jeg har ikke noe imot Senterpartiet, men de tok kanskje litt 
vel mye Møllers tran i valgkampen. For å la dieselprisene løpe så 
løpsk som de gjør nå, uten å gjøre et eneste forsøk på å gjøre noe 
med det…, sa han og lot setningen henge i lufta.

– Jeg tviler på at Finansdepartementet og regjeringen kommer 
til å åpne opp for å fjerne avgiftene på drivstoff. Det mest realis-
tiske vi kan håpe på, er en tiltakspakke som gjør det mulig for 
norske maskinentreprenører å få kompensert den ekstreme utgift- 
søkningen som nå truer arbeidsplassene. Det var ikke grenser for 
kreativitet under pandemien for hvordan ulike næringer kunne 
få ulike støtteordninger. Det er fullt mulig å gjøre det for denne 
bransjen også, sa Ingebrigtsen.  

– Vi har samarbeidet med MEF siden 1975, og jeg har selv 
vært ansvarlig for samarbeidsavtalen de siste 15 årene. Dette 
kurset er det største samarbeidsprosjektet vi har hatt noen 
gang – i hvert fall i min tid, sier Ulf Michaelsen i If.

– Kurset har vært etterspurt blant MEF-medlemmene, og 
vi får stadig tilbakemeldinger om at det er for lite kunnskap 
om forsikring der ute.

IKKE BARE KRONER OG ØRE
– Føre Var-kurset handler hovedsakelig om to ting; at man skal være 
bevisst for å forebygge uønskede hendelser, og at man må sørge 
for å være riktig forsikret dersom det uønskede likevel skulle skje, 
forteller Hilde Karin Flotoft, kompetanseansvarlig på MEF-skolen.

– Det er viktig å få fram at dette handler om mye mer enn 
bare penger. Når uønskede hendelser inntreffer kan det for 
eksempel føre til forsinkelser i et prosjekt og det medfører 
gjerne en god del plunder og heft, fortsetter hun.

– Det er heller ikke sikkert alle er klar over at forsikringen 
kanskje ikke dekker tilfeller der du utfører oppgaver som du 
ikke gjør til vanlig. 

«DET DEKKES JO AV FORSIKRINGEN…»
– Målet er at de som tar kurset rett og slett skal få øynene 
opp for forsikring. Vi hører jo stadig uttalelser som at «det er 
ikke så nøye, for det dekkes av forsikringen». For det første 
er det ikke alltid det er så enkelt. For det andre er det jo slik 
at jo flere skader og uhell som dekkes av forsikringen desto 
dyrere forsikringspremier blir det for alle sammen. Med mer 
fokus og bevissthet rundt dette, vil derimot premien kunne 
bli lavere for alle, sier Michaelsen.

– Vi har jobbet med kurset et års tid og det ble lansert her på 
Arctic Entrepreneur. Det er forresten ikke bare for If-kunder og 
MEF-medlemmer. Alle kan ta det, og det tar bare mellom 20 
og 30 minutter å gjennomføre. Det er bare å skanne QR-koden, 
sier han og peker på rollup-en.

– Effekten av dette kurset kommer først til sin rett når mange 
i bedriften tar det. Det holder ikke at bare lederen gjør det, 
skyter Flotoft inn. 

– Kurset ligger lett tilgjengelig på nett, og det er til og med 
helt gratis. Det er bare å komme i gang, oppfordrer hun.

MEF og If tilbyr nå e-læringskurset «Føre 
Var», som handler om å forebygge uønskede 
hendelser og passe på å være riktig forsikret.  

Kurset er for alle. Og det er gratis.

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

Bedre føre var…

Hilde Karin Flotoft fra MEF-skolen og Ulf Michaelsen fra If oppfor-
drer så mange som mulig til å ta det nye kurset «Føre Var».
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Heftig klimadebatt
Klima- og miljøpolitikk var et hett tema på Arctic Entrepreneur. Til paneldebatt var 
Erling Sande (SP), Helge Orten (H), Rasmus Hansson (MDG) og Sylvi Listhaug (FrP) 
hentet inn. Ikke overraskende var det de to sistnevnte som skapte mest temperatur.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Med MEFs kommunikasjonssjef Fredrik 
Tronhuus som ordstyrer, ble det en real 
politisk debatt på podiet på Arctic Entre-
preneurs første dag.

– Klimarapporten som kom fra FNs 
klimapanel i går oppsummerer verdens 
klimautvikling, som Norge i aller høyeste 
grad er en del av. En skammens rapport! 
Nå er det siste sjanse! freste Rasmus 
Hansson fra scenen. 

– Men det er utrolig gøy å være her. 
For dere er jo en bransje som virkelig 
har levert. Når dere fikk utfordringen 
i Oslo, så ikke bare tok dere den, men 
dere tok innersvingen på oss. Vi måtte 
jo stramme til og framskynde målene 

våre fordi anleggsbransjen leverte så 
bra og så fort. Hvem skulle tro at dere 
– diesel- og gravemaskinfolka – ville slå 
alle rekorder i å endre seg i retning av 
utslippsfritt arbeid? sa han med et smil 
til forsamlingen.
 
SELVPISKING
– Faren for denne bransjen nå, er de 
enormt høye drivstoffprisene. Skal man 
greie en grønn omstilling, og kjøpe inn 
nye maskiner, så må man faktisk ha 
penger til det. Faren er at mange kan 
komme til å gå over ende. Vi får henven-
delser fra firmaer over hele landet som 
sier at dette er prekært, og at vi må gjøre 

noe med drivstoffavgiftene, sa Frem-
skrittspartiets leder, Sylvi Listhaug.

– Det andre som er viktig for bransjen 
er jo oppdragene. Og da er det interessant 
å høre på Rasmus Hansson, som knapt vil 
bygge en eneste vei, snakke om at bran-
sjen skal utvikles. Vi er også for å kutte 
utslipp, men vi kan ikke kutte raskere enn 
det teknologien tillater. Vi kan ikke kutte 
raskere enn at det er lønnsomt, for det 
er ingen i det private næringslivet som 
lever av festtaler. Man lever faktisk av 
inntekter, sa hun bestemt.

– Fremskrittspartiet har en tilnærming 
i klimapolitikken som går ut på at Norge 
ikke har en egen atmosfære, men vi er en 

del av en verden der alle utslipp teller likt. 
Hvis Norge hadde brukt penger på å kutte 
utslipp i andre land, der det er enklere og 
billigere å gjøre det, så ville vi sluppet å 
holde på med så mye selvpisking her i 
Norge. Vi skal selvfølgelig fortsette å få 
ned utslippene her i landet også, men vi 
skal ta det i det tempoet som det utvikles 
teknologi og i det tempoet det er økono-
misk forsvarlig å gjøre det. Fremskritts-
partiets forslag er å ikke holde på med 
denne symbolpolitikken og dette racet om 
å kaste mest mulig penger etter dårlige 
forslag, sa hun til en applauderende 
forsamling og en hoderystende Hansson.  

NEDSKALERE VEIER?
Ordstyrer Tronhuus tok opp temaet 
veibygging og spurte SP-politiker 
Erling Sande om den siste 110 km/t-
veien er bygget, ettersom det å bygge 
mindre også kan være et miljøtiltak. 
– Vi har kritisert den forrige regjeringen 
for å «låse» veistandarden på en slik måte 
at det bygges fire-felt 110 km/t som stan-
dard, mens man tidligere i langt større 

grad kunne tilpasse det til f.eks. 90 km/t 
eller 100 km/t.  Det kan være hensikts-
messig av og til å ha lavere fart, for å få en 
annen kurvatur på veien, for å spare natur 
og matjord, men også for å spare penger. 
Når det nå blir krevende framover, synes 
jeg det er et lite offer å gå ned fra 110 til 90 
km/t på en vei, hvis vi sparer penger som 
vi i stedet kan bruke på andre viktige tiltak 
på samferdselssektoren, svarte Sande.

– Det vi hører nå er gamle Senterpar-
ti-tanker igjen. Alt skal ned, alt skal være 
smått og alt skal være stykkevis og delt. 
Hvis vi fortsetter på den måten, blir det lite 
rasjonell utbygging i dette landet her, repli-
serte Høyres representant Helge Orten.

– STATEN FLOMMER OVER AV PENGER
– Jeg er enig med Erling Sande om å vise 
litt magemål. Det nødvendig å ta innover 
oss at vi er i en krisetid. Vi blir nødt til 
å snu mer på skillingen. Vi greier ikke 
miljøjobben som vi er nødt til å gjøre for 
dem som kommer etter oss, hvis vi ikke 
forbruker mindre ressurser, mindre klima 
og mindre natur, sa Hansson. 

– Anleggsbransjen kan være helt trygg 
på er at det blir rikelig å gjøre med blant 
annet vedlikehold av veier og utbedring 
og sikring av vann- og avløpssystemet, 
som skal ta unna mye mer nedbør. Men 
man behøver ikke ta ut kapasiteten deres 
til å bygge ut ny infrastruktur som øker 
ressursforbruket og klimagassutslippene, 
fortsatte han.

– Det som bør avgjøre hvorvidt man 
bygger 110 km/t-veier eller mindre, bør 
jo være trafikkmengden i området, fulgte 
Listhaug opp. 

– Det har blitt brukt mye penger opp 
gjennom årene på å bygge veier som nesten 
er for små når de står ferdige. Folk flest 
merker nå at lommeboka blir skrinnere, 
men staten flommer jo over med penger 
– vi regner med inntekter på nesten 2000 
milliarder kroner bare i år fra den nærin-
gen som han vil legge ned, sa Listhaug og 
nikket bort på Hansson.

– Da kan vi selvfølgelig investere noen 
av disse pengene i veibygging og annen 
infrastruktur, som er viktig for nærings-
livet og folk flest, sa hun. 

DEBATT: Det var duket for en real politisk debatt på Arctic Entrepreneurs første dag. Fra venstre: Ordstyrer Fredrik Tronhuus (MEF), Sylvi Listhaug 
(FrP), Rasmus Hansson (MDG), Helge Orten (H) og Erling Sande (SP).
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MEFA 2022

6-8 Mai - Forus Stavanger

STAND 43, 44, 70 & 71

VEI OG ANLEGG 2022

11-14 Mai - Nova Spektrum Lillestrøm

HALL B1 STAND 03

NNBA 2022

10-12 Juni - Tromsø

S120, S121, S136 & S137
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Etter en bekymringsmelding fra bergsprengere igangsatte Bransjerådet for fjell-
sprengning en utreding om bruk av elektriske maskiner og elektriske tennere.  
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

– Hold alt elektrisk utstyr unna der det sprenges, er budskapet fra 
Morten Lorentzen, daglig leder i Follo Fjellsprengning og leder 
av Bransjerådet for fjellsprengning. Han er også med i bergspren-
gerkomiteen i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk, NFF. 

FARER 
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av leverandører av 
henholdsvis sprengstoff og elektriske maskiner, supplert med 
elektroteknisk kompetanse. 

Arbeidsgruppen fikk i oppgave å kartlegge hvilke farer bransjen 
står ovenfor når man bruker elektriske tennmidler i nærheten av 
strømkilder. Det er magnetfelt som kan medføre utilsiktet deto-
nasjon. Andre problemstillinger er jordfeil og krypstrøm, som 
alltid går letteste vei. 

– Om en elektrisk maskin med jordfeil utfører tildekking med 
skytematter og drar av isolasjonen på en tenneledning, da smeller 
det, sier Lorentzen.

RISIKOVURDERING
Lorentzen brukte sitt eget selskap som et eksempel. Follo Fjell-
sprengning utfører mange oppdrag hvor de skal oppgradere gamle 
VA-grøfter i bykjerner. Her er det ofte trangt om plassen og mange 
kjøretøy inn og ut av anleggsområdet. Blant annet Oslo kommune 
setter krav til utslippsfrie maskiner og kjøretøy, som i de fleste 
tilfeller er batterielektriske. 

– Skal det skytes på slike steder kan vi velge oss ut av problem-
stillingen ved å bruke Nonel-tennere og to-dekking, men dette er 
heller ikke heldig, sier Lorentzen. Han refererte til at det i 2017 
ble nedsatt en arbeidsgruppe for å se på gjenstående sprengstoff 
og forsagere i forhold til kontur og kontursprenging. den gang ble 
det gjort en risikovurdering av metodevalg og valg av tennmidler.

Der kom det veldig klart frem at bruk av ikke-elektriske tenn-
systemer med tung dekking er sterkt å fraråde. 

– Vi får brudd i ladestrengen, vi får gjenstående sprengstoff og 
vi vet ikke hvilken vei salvene tar hvis vi får en feil, sier Lorentzen. 
Med et sterkt ønske hos flere byggherrer om å elektrifisere maskin-
parken, så vil det forutsette bruk av ikke-elektriske tennsystem 
(Nonel) eller elektroniske tennsystem. 

BRANNFARE
– De fleste av el-maskinene i dag er batteridrevne, og da har vi en 
problemstilling med brannsikkerhet, sier Lorentzen. Han forteller 
at disse kanskje ikke mer utsatt for brann enn dieseldrevne maski-
ner, men når det skjer er det ekstremt raskt og til dels eksplosivt. 
Eneste måten å slukke en slik brann på skal være med vann og 
lang nedkjølingstid. 

– Dette går ikke i nærheten av eksplosiver. Blir det brann i eller 
i nærheten av eksplosiver, skal vi i hvert fall ikke slukke med vann, 
da sier det bang, forteller Lorentzen.

En annen utfordring Lorentzen drar frem er at mange offentlige 

byggherrer setter krav om at alle kjøretøy skal være utslippsfrie. 
– Det kan ikke vi bruke. ADR-regelverket sier at våre biler skal 

ha kompresjonstenning, det vil si diesel. Det bør komme frem i 
en anbudsrunde at det er unntak for de som driver med spreng-
ning, sier han. 

KONKLUSJON
Arbeidsgruppens konklusjon er at det er uakseptabel høy risiko 
for utilsiktet detonasjon av elektriske tennsystemer ved bruk av 
elektriske maskiner. All bruk av elektriske maskiner i kombinasjon 
med sprengstoff med elektriske tennere frarådes på det sterkeste. 

Elektriske maskiner  
og elektriske tennere  
skal ikke kombineres Morten Lorentzen, 

daglig leder i Follo 
Fjellsprengning og 
leder av Bransjerådet 
for fjellsprengning, 
var klar i sin tale – 
ikke bruk elektriske 
maskiner i kombinasjon 
med sprengstoff hvor 
det brukes elektriske 
tennere. 
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er relatert til tykkelsen på fyllingen det skal kompakteres på, sier 
Thorén. Han forteller at når man har satt opp en valseplan, som for 
øvrig er krav til i henhold til Håndbok N200, så vet man hvilken 
vals man skal bruke for å få best mulig resultat. 

KOMPRIMERINGSPLAN
Håndbok N200 veibygging brukes i alle nye prosjekter, og har 
et eget kapittel som omhandler komprimering (kompaktering).

Knuste materialer skal være fuktige ved komprimering. Dette 
gjelder også grove materialer. Når gjelder hvor mye vann som 
skal brukes, så er det ingen fasit på dette. Det skal fuktes godt, 
til materialene blir mørke, men ikke så mye at det spruter vann 
opp når valsen kjører over. Da vil ikke materialene «sette seg» og 
arbeidet må gjøres om igjen når det har tørket opp. 

Ved alt komprimeringsarbeid skal det utarbeides en kompri-
meringsplan. I komprimeringsplanen skal komprimeringsarbeidet 
planlegges for hvert enkelt lag og hver seksjon. Komprimeringspla-
nen skal inneholde opplysninger om underliggende masser, mate-
rialtyper som skal komprimeres, lagtykkelser, vanning, valseutstyr, 
valsemønster, hastighet, vibrering, frekvens og amplitude, antall 
passeringer, kontroll og dokumentasjon og spesielle hensyn som 
må tas ved komprimering over eller nær installasjoner (ledninger 
i grunnen, bygninger mv.).

IKKE KJØREHASTIGHET, MEN SLAG PER METER
Ved kompaktering av pukk og kult skal man ved oppstart og 
underveis i kompakteringsarbeidet forvisse seg om at materialet 
ikke knuses (visuell inspeksjon), før man fortsetter kompakte-
ringen. Dersom nedknusning av betydning observeres, skal det 
utarbeides ny plan hvor type og størrelse av vals, ev. amplitude 
og frekvens justeres slik at nedknusning unngås, samtidig som 
kravene overholdes. 

Steinmaterialet kompakteres jevnt, og det skal være overlapp 
mellom valsesporene for å sikre jevn stivhet på arealer som er 
bredere enn valsebredden. Når det gjelder overlapp så opplyses 
det at det ikke bør være mer enn ti prosent per passering, noe 
som tilsvarer ca. 20 cm.  

SKAL REVIDERES
Så kommer det som Thorén mener må endres fra dagens beskri-
velse i håndboken. Det opplyses om at «kjørehastigheten ved 
komprimering skal være 3–5 km/t». Dette mener han er altfor 
høy hastighet, og i stedet for hastighet mener han at det heller 
bør endres til antall slag per meter. Ifølge Thorén er det ideelle 
mellom 33 og 40 slag per meter. 

Nå er N200 i ferd med å revideres og er ute på høring, og ny 
versjon skal være på plass i løpet av sommeren. Thorén har selv-
følgelig sendt inn høringssvar med forslag om å endre fra kjøre-
hastighet til slag per meter. 

Dagens valser kan registrere «alt» gjennom CMV (Compaction 
Meter Value) eller MDP (Machine Drive Power). Begge systemer 

brukes til å måle stivhet i underlaget, og brukes i forbindelse med 
dokumentasjon av komprimerings-/kompakteringsprosessen.

Thorén forklarer at for å få et godt resultat skal man legge 
inn «alt» av ønskelig data i valsens digitale systemer, ha en viss 
forståelse for hva som ligger i bakken, starte komprimerings-/
kompakteringsprosessen, som sjåfør – se, lytte og føle, og kjøre 
til alle feltene i valsens digitale skjerm viser grønt. Da skal man 
ha gjort alt for å få best mulig bæreevne og det er klart for videre 
arbeid på prosjektet. 

LASErbUTiKKENLASErbUTiKKEN
Tilbud fra 

laserbutikken

Maskinstyring AS     Tlf. 48 24 55 55     kundeservice@laserbutikken.no
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God kompaktering er nødvendig for å oppnå god bæreevne. Pon Equipment 
leverer anleggsvalser i flere størrelser og holder jevnlig kurs for entreprenørene 
for at de skal bruke maskinen på rett måte. Nylig holdt Cat-leverandøren også kurs 
for opplæringskonsulentene i OKAB. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Kjør til alt er grønt!

Glenn Thorén, produktsjef hos Pon Equipment, har holdt utallige 
kompakteringsskurs opp gjennom årene, og det er i år åtte år 
siden han holdt kurs for Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) 
for første gang. 

– Alle som kjøper vals av Pon Equipment blir tilbudt et kost-
nadsfritt kurs i forbindelse med kjøp av ny maskin. Det er fritt 
frem for hvor mange ansatte som deltar. Det er viktig at både 
stikningsingeniører, prosjektleder og eventuelt daglig leder også 
er med, i tillegg til minimum to valseførere, sier Thorén. Han 
forteller at han i mange år har jobbet med å belyse viktigheten av 
vals og riktig bruk av denne.

– Man får jo som kjent bare én sjanse til å gjøre kompakteringen, 
og da er det lurt å utføre den mest mulig riktig, sier han.

OPPFRISKNINGSKURS
Da Anleggsmaskinen er på besøk ved Pon Equipments hovedkon-
tor på Berger, nord for Oslo, møter vi opplæringskonsulenter fra 
flere OKAB-avdelinger. 

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) er et 
samarbeidsorgan mellom bedrifter og virksomheter om inntak 
og opplæring av lærlinger og lærekandidater. Alle medlemmer av 
MEF er tilsluttet et opplæringskontor, og i tillegg er en rekke andre 
bedrifter tilsluttet. Opplæringskontorene er selvstendige enheter 
ved siden av MEF. OKAB er representert i alle fylker.

Blant mange kurs OKAB arrangerer, så holder de også kurs i 
komprimering/kompaktering, men også kursholdere trenger faglig 
påfyll og nå er opplæringskonsulentene på oppfriskningskurs hos 
Glenn Thorén. 

Når i tillegg en vitebegjærlig journalist er på besøk er Thorén 
ekstra omstendelig, og OKAB-representantene må nok høre om 
systemer og teknikker som de allerede er godt kjent med. 

På spørsmål om forskjellen på begrepene komprimering og 
kompaktering svarer Thorén følgende; 

– Kompaktering brukes som beskrivelse når det vibreres på 
drenerende masser med lite finstoff. Komprimering er vibrering 
på sammenhengende masser som holder på fuktigheten, og her 
må det brukes knastetrommel på valsen for å kunne bearbeide 
massene riktig, forklarer han. 

RIKTIG VALS TIL RIKTIG JOBB  
– God kompaktering øker styrken, reduserer setninger og bedrer 
slitestyrken. Gjør man det riktig får man høy kvalitet på arbei-
det, noe som igjen gir reduserte kostnader, både i byggefasen og 
etter hvert med vedlikeholdet. Husk, ett av de minst kostbare 
elementene i et prosjekt er kompakteringsprosessen, sier Thorén. 
Han forteller at derfor er det også viktig å dokumentere den gode 
jobben som blir gjort. 

Pon Equipment leverer seks forskjellige anleggsvalser, i tilsva-
rende forskjellige vektklasser – fra ca. 10 tonn til 19 tonn. I tidligere 
tider hvor det i stor grad ble brukt slepevals, ble det ofte hevdet 
at det var best å ha så tung vals som mulig. Da man mente at jo 
tyngre valsen var, jo bedre ble kompakteringen. I dag vet man 
bedre, og Thorén ønsker at man skal ha større fokus på linjelast 
enn på valsens vekt. 

– Linjelast er vekt på trommel delt på bredden, og da får man 
et tall som sier noe om kilo per kvadratcentimeter. Som for øvrig 

VÅRSOL: Etter en lang teoretisk økt inne, var det 
tid for praktisk gjennomgang ute. Kursdeltakerne er 
(f.v.) John-Arne Wikholm, opplæringskonsulent OKAB 
Bergen, Elisabeth Eik Gabestad, kompetanserådgiver på 
MEF-skolen, Trond Holm, opplæringskonsulent OKAB 
Agder, og Glenn Thorén, produktsjef Pon Equipment. 
Erik Wadum, opplæringskonsulent OKAB Trøndelag, var 
ikke til stede da bildet ble tatt. 

MERKING: Glenn Thorén har fått innført at alle valsene fra Pon Equip-
ment merkes med linjelast. 
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Er du i Hammerfest skal det godt gjøres å ikke se maskiner eller lastebiler med 
logoen til Larsen Maskin & Transport AS. Entreprenørselskapet har siden tidlig på 
1990-tallet vært med på mange og store utbygginger i verdens nordligste by.
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no 

Entreprenøren 
på prærien

– Jeg etablerte selskapet 18. november 1992, 
samtidig som jeg kjøpte min første hjullas-
ter, sier Svend Ingvar Hoel Larsen, daglig 
leder i Larsen Maskin & Transport AS, da vi 
møter han ved selskapets anlegg på Prærien, 
ovenfor Hammerfest sentrum, ikke langt fra 
flyplassen. Selskapet som kan feire 30-års 
jubileum til høsten, har siden oppstarten 
vært med på både oppturer og nedturer. 

FRA BUTIKK TIL MASKIN
– Jeg jobbet med asfalt i sju år, samtidig 
som jeg tok teknisk fagskole på vinteren. Jeg 
ble lei asfalten og søkte på jobb i Hammer-
fest kommune. Der var det inntaksstopp, 
men jeg fikk beskjed om at hvis jeg kjøpte 
meg en hjullaster så skulle de leie meg inn, 
sier Hoel Larsen. Han fikk låne penger i 
banken til kjøp av hjullaster, og vinteren 
1992 brøytet han på oppdrag fra kommu-
nen. Da sommeren kom gikk han til innkjøp 
av en traktorgraver og tok på seg forskjellige 
gravejobber. 

Siden da har han drevet eget selskap, et 
selskap som etter hvert er blitt et familiesel-
skap. Kona, Siv Iren, holder orden på papir-
arbeidet og datteren, Charlotte Mauseth, 
er maskinfører. 

– Hun bodde tidligere i Tromsø hvor 
hun studerte for å bli sykepleier og jobbet 
i butikk. Etter hvert fikk hun hjemlengsel og 
en dag spurte hun meg om jeg hadde jobb 
til henne hvis hun flyttet hjem til Hammer-
fest. Jeg sa at det skulle hun få, men at hun 
måtte starte på gulvet, sier Hoel Larsen. Og 
slik ble det. Charlotte begynte på kurs for 
å ta maskinførerbeviset høsten 2019, og i 
januar 2020 var hun i gang med praktisk 
opplæring i pappas firma. 

– Det var for øvrig Paul Olaf Baraas, regi-
onsjef i MEF, som satte henne på ideen om 
å bli maskinfører en gang hun var med på et 
MEF-møte i Tromsø, sier Hoel Larsen. Nå 
kjører hun både hjullaster og gravemaskin. 
Hun er også administrator for selskapets 
SmartDok-løsning. 

ØKONOMISK SMELL
Hammerfest er en kommune hvor det har 
vært mye utbygging siden tidlig på 2000-
tallet, og Larsen Maskin & Transport har 
vært med på flere av prosjektene. 

– Vi ble flere ansatte og jeg registrerte 
selskapet som aksjeselskap i 1998. Litt ut 
på 2000-tallet måtte vi ta et valg, vi var litt 
for liten til å være stor og for stor til å være 

liten, sier Hoel Larsen. Han tok et valg, og 
selskapet fortsatte å vokse frem til 2010. Da 
var de vel 50 ansatte, og selskapet hadde 
hovedentreprisen på en storstilt oppussing 
av Hammerfest sentrum.

Statens vegvesen, Hammerfest Energi 
og Hammerfest kommune gikk sammen 
om å fornye bykjernen, både over og under 

JUBILEUM: Det er i år 30 år siden Svend 
Ingvar Hoel Larsen kjøpte den første 
maskinen og etter hvert etablerte  
Larsen Maskin & Transport AS. 

UHELL: Mens vi er på besøk får Hoel Larsen 
beskjed om at den ene brøytebilen sitter 
fastkilt mellom rekkverket og et utenlandsk 
vogntog på Repparfjordbrua. Heldigvis er det 
ingen personskader. 
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bakken. Infrastruktur som vannledninger, 
kraftforsyning og telekommunikasjon ble 
lagt om, og over bakken ble Alta-skifer lagt 
på alle fortau, med vannbåren varme under 
for å gi isfri passasje for fotgjengerne. Det 

hele til en prislapp på 110 millioner kroner. 
Prosjektet startet i 2009 og stod ferdig i 2012. 

– Da prosjektet var ferdig hadde vi flere 
millioner i gjeld, ingen kassakreditt og null 
egenkapital, sier Hoel Larsen. Han forteller  

at prosjektet ble veldig komplekst og at det 
oppstod et stort antall endringer som ikke 
ble kompensert, som igjen førte til at sel- 
skapet gikk på en økonomisk smell. 

– Vi gikk fra vel 50 ansatte til 10, og måtte 
kutte kostnader over alt, sier Hoel Larsen. 
Han presiserer at selskapet i ettertid har 
gjort opp alt de skyldte, og nå i dag er de 
om lag 20 ansatte, noe som Hoel Larsen 
mener er akkurat passe. 

GRUNNARBEID
Hammerfest er blant annet kjent for Equi-

nors anlegg på Melkøya, som tar imot 
gassen som utvinnes fra Snøhvit-feltet i 
Barentshavet. Anlegget er godt synlig fra 
byen. Et annet anlegg som ikke er like 
synlig, men allikevel av betydning for 
norsk olje- og gassvirksomhet, er den store 
trafostasjonen som er bygget langs veien fra 
Hammerfest til Forsøl. Trafoen forsyner 
Goliat, oljefeltet i Barentshavet, med strøm. 

– Vi utførte grunnarbeidene og bygget 
veien opp til trafostasjonen, forteller Hoel 
Larsen. I dag er det denne typen jobber som 
er selskapets hovedområde – vei, vann og 
avløp for offentlige og private oppdragsgi-
vere, opparbeidelse av private tomter og 
næringsbygg, og vintervedlikehold. 

LANG BRØYTESESONG
– Vi har tre hjullastere og to lastebiler som 
går i brøyting hele vinteren, og vi kjører 
tre skift i døgnet i sesongen i sesongen, 
sier Hoel Larsen. Brøytesesongen starter i 
oktober–november og avsluttes som regel 
ikke før i april–mai. Noe vi fikk erfare. 

De dagene vi tilbrakte i Hammerfest i 
slutten av april var det konstant brøyting i 
og utenfor Hammerfest. 

Riksvei 94 inn mot Hammerfest er 
svingete og smal, og det går snøskred med 
ujevne mellomrom. Tett snøvær og sterk 
vind gjør det til en prøvelse å kjøre på veien, 
og den er til stadig stengt på grunn av kjøre-
tøy som står fast. 

Larsen Maskin & Transport har ansvaret 
for brøytingen fra Hammerfest og inn til 
Skaidi, en strekning på om lag 60 kilometer. 

KOLLISJON
Mens vi prater med Svend Ingvar Hoel Larsen 
ringer en av sjåførene for å fortelle at han sitter 
fastkilt på Repparfjordbrua, ved Oldernes. 
Det viser seg at da brøytebilen var nesten over 
brua var det et utenlandsk vogntog som ikke 
klarte å stoppe i tide og kjørte ut på brua. Brua 
er bred nok for to lastebiler til å møtes, men 
ikke når den ene har plog. Det endte med at 
første aksel på semihengeren traff plogen, og 
det ble bråstopp. 

– Heldigvis er det ingen personskade, 
kun materielle skader. Når slike ting 
skjer er det godt at vi har dashbord- 
kamera i brøytebilene. Det gjør det enklere 

i forsikringsoppgjøret, sier Hoel Larsen. 
Litt over en time senere er de to lastebilene 
skilt fra hverandre og trafikken inn og ut av 
Hammerfest går som normalt. 

Forresten – normalt er et vidt begrep. 
At man ikke ser veien på grunn av stort 
snøfall og sterk vind er ikke normalt for 
en søring i slutten av april, og det skjønte 
nok Svend Ingvar Hoel Larsen. For da jeg 
ankom Lakselv etter ca. 15 mils kjøring, for 
å fly sørover igjen, ringte telefonen. 

– Jeg vil bare høre om du har kommet 
trygt frem til Lakselv, sier Hoel Larsen, da 
jeg svarer. Det er vel det som kalles nord-
norsk omtanke.  

FASTKILT: Brøytebilen var nesten over Rep-
parfjordbrua da det utenlandske vogntoget 
ikke klarte å stoppe i tide og kjørte ut på 
brua. (Foto: Larsen Maskin & Transport)

FAMILIE: Kona Siv Iren Hoel Larsen holder 
kontroll på papirene og datteren Charlotte 
Mauseth er maskinfører. 

BRØYTERODE: Larsen Maskin & Transport har ansvaret for brøytingen 
fra Hammerfest og inn til Skaidi, en strekning på om lag 60 kilometer. 
I sesong kjører de tre skift i døgnet. Her er Svend Ingvar sammen med 
brøytebilsjåførene Bjørn Hansen (t.v.) og Lennart Jensen Duurhuus. 

ANSATTE: Formann Roar Negård og Pål Martin Brattfjord ute på jobb og skal i gang 
med å få på plass et stort skilt som stormen blåste overende. 

SNØBRØYTING: Fred Ove Salberg i gang med å rydde snø i gatene i 
Hammerfest sentrum. Salberg har gått læretiden i selskapet, og er nå 
fagarbeider. Larsen Maskin & Transport har til sammen fire Case hjul-
lastere fra 6 til 16 tonn, ni gravemaskiner fra 2,7 til 26 tonn (Case og 
Hitachi) og fire Scania. 

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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Jon Brattli Berge fra Os videregående skole vant skole-NM i anleggsmaskinkjøring. 
Konkurransen foregikk på Sam Eyde videregående skole i Arendal.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Norges beste 
skoleelev!

Konkurransen var preget av svært høyt ferdighetsnivå, og 
dommerne hadde en stri tørn med å skille de ni dyktige deltakerne 
fra hverandre. Til slutt var det altså Jon Brattli Berge som stakk av 
med den gjeve førsteplassen, og han kan nå kalle seg norgesmester. 
På plassen bak fulgte Gaute Aas Bjørset fra Gauldal videregående 
skole, mens Mathias Thjønnøy Johnsen fra Fauske videregående 
skole kom på tredje plass.

– Deltakerne er utrolig dyktige. Anleggsbransjen går en lys tid i 
møte hvis dette er nivået der ute ved skolene, sier Frank Nygaard, 
tydelig imponert. Han er daglig leder for OKAB Agder og for 
anledningen en av dommerne i maskinførerkonkurransen.

IKKE LÆRLINGER
Skole-NM skiller seg fra andre yrkeskonkurranser (som 
Yrkes-NM) ved at det kun er for skoleelever, og først og fremst 

på Vg2-nivå. Konkurransen er altså ikke åpen for lærlinger. 
Tidenes første skole-NM ble arrangert i april 2017 og var svært 
vellykket. I år er det fjerde gang skole-NM arrangeres, i og med 
at konkurransen har blitt utsatt de to siste årene på grunn av 
pandemien.

HANDLER IKKE OM Å VÆRE RASKEST
Deltakerne konkurrerer med dumper, hjullaster og gravemaskin. 
Oppgaven var delt i to; en teoretisk og en praktisk. Den teoretiske, 
som teller ca. en tredjedel av totalpoengsummen, ble gjennomført 
dagen før den praktiske, og gikk blant annet ut på å lage en fram-
driftsplan og sikker jobbanalyse. Den praktiske delen fant sted på 
det store uteområdet på Sam Eyde videregående skole.

– Oppgaven går kort fortalt ut på at elevene skal grave et hull 
og sette ned en betongkum som skal brukes til sandfang. Det skal 

 Skole-NM i anleggsmaskinkjøring 2022 ble vunnet av Jon Brattli Berge fra Os videregående skole (i midten). På andre plass kom Gaute Aas Bjørset 
fra Gauldal videregående skole (t.v.), mens Mathias Thjønnøy Johnsen fra Fauske videregående skole kom på tredje plass.

Det måtte fylles på et ca. 20 cm tykt lag med 
pukk før kummen ble løftet ned.
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fylles på et ca. 20 cm tykt lag med pukk i hullet, og kummen skal 
settes ned på en viss høyde, forklarer Frank Nygaard.

– De skal også kjøre en runde med både dumper og hjullaster på 
en grov anleggsvei. Det gjelder da å kjøre optimalt, altså økonomisk 
og forsiktig, og ikke miste masser på veien. Det er ikke om å gjøre 
å bli ferdig først, men oppfylle kravene som stilles til blant annet 
HMS og selve gjennomføringen. Deltakerne har maksimalt en og 
en halv time på seg på hele oppgaven. De har også en hjelpemann 
tilgjengelig på prøveområdet, som kan brukes til enkle oppgaver, 
forklarer han.

STOLT OG FORNØYD REKTOR
– Det er veldig kjekt å arrangere NM her. Dette er andre gang vi 
gjør det. Det krever mye forberedelser og arbeid, men vi synes 
det er vel verdt det. Det gir litt blest om faget, og så er det litt stas 
for både lærere og elever ved skolen. Det sier rektor Nils Inge 
Øyna ved Sam Eyde vgs. Han har tidligere vært både lærer og 
avdelingsleder på anleggsteknikk ved skolen, og han har faktisk 
også bakgrunn som anleggsmaskinfører.

– Ja, jeg har kjørt en del maskin tidligere. Jeg jobbet noen år i 
Statens vegvesen i Hordaland og en periode for en lokal entrepre-
nør her i området, før jeg begynte å jobbe på Sam Eyde. Jeg har 
aldri mistet interessen for maskiner, sier han og smiler fornøyd.

SETTER ALLE KLUTER TIL
Avdelingsleder for anlegg ved Sam Eyde vgs., Agnese Bjerkholt, 
var også strålende fornøyd med arrangementet.

– Det er utrolig stas endelig å få lov til å arrangere dette, etter-
som det har blitt utsatt to ganger. Vi setter alle kluter til for å 
få til dette. Blant annet er hele 16 lærere på plass her i dag for å 
bistå som hjelpemenn, vakter og så videre. Det er også gøy å se 
hvordan deltakerne løser oppgavene, for her må de fokusere på 
mye mer enn bare å kjøre maskin, forteller avdelingslederen. Hun 
er selv utdannet økonom, men har jobbet som anleggsgartner 
tidligere. Hun er opprinnelig fra Latvia, men har bodd i Norge 
siden 2000. 

OPPRETTER EN KLASSE TIL FRA HØSTEN
Bjerkholt kunne også røpe en god nyhet til Anleggsmaskinen.

– Vi får nå en femte klasse i anleggsteknikk her ved skolen. Det 

Avdelingsleder for anlegg ved 
Sam Eyde videregående skole, 
Agnese Bjerkholt.

Betongkummen løftes på plass.

Det skal være 
så nøyaktig 
som mulig.

«Det krever mye forbere- 
delser og arbeid, men vi synes 
det er vel verdt det. Det gir 
blest om faget, og så er det litt 
stas for både lærere og elever 
ved skolen»

Nils Inge Øyna, rektor ved 
Sam Eyde videregående skole

UTDANNING

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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Frank Nygaard var imponert over nivået på deltakerne. Han er daglig leder 
for OKAB Agder, og for anledningen dommer i maskinførerkonkurransen.
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Samferdsel

Totalleverandør av trafikkmateriell

Sjekk oss ut på
www.bdsamferdsel.no

ANNONSE

Driftssjef hos Allskog Bio AS, 
John Ivar Strand. 

KOBELCO – med driftssikkerhet  
og kjørekomfort i fokus!
Siden Entrack ble importør av Kobelco i 2013 så har de levert svært 
godt med gravemaskiner i Norge, og veksten ser ut til å fortsette. 
Såpass mange maskiner er levert at Entrack ble kåret til årets 
Kobelco forhandler i Europa blant 39 forhandlere! Men det er ikke 
bare standard gravemaskiner som leveres. 

En gravemaskin kan brukes til så mangt og med 
litt tilpassinger kan de dekke mange slags kunders 
behov. 

– Vi jobber med tømmerhåndtering, og var ute 
etter å standardisere utstyret vårt. I den forbindelse 
hadde vi demomaskiner på prøve der operatørene 
på maskinene ga tilbakemelding i etterkant på type 
maskiner de mente passet vårt behov best. Vi landet 
på Kobelco, og har nå bestilt den tredje SK210LC – 11 
maskinen fra dem, forteller John Ivar Strand, driftssjef 
hos Allskog Bio AS. 

Hva var det som gjorde at valget falt på Kobelco? 
– Det handler om driftssikkerhet, bra utstyr, pris og 

god komfort. Og ikke minst uttalelser fra operatørene. 
Dette er deres arbeidsplass, og Kobelco har virkelig 
fokus på at førermiljøet skal være best mulig. I tillegg 
oppleves maskinen som veldig stødig, noe som er 
viktig for oss som har montert på en stikkeforlenger 
på 1,5 meter. Og sist, men ikke minst, så har Entrack 

rimelige serviceavtaler som gir oss lave kostnader 
avslutter Strand. 

Alf Magne Gausen, maskinselger hos Entrack, 
forteller at de har blitt veldig godt mottatt i markedet 
med sine Kobelco maskiner.

– Vi får tilbakemeldinger fra kunder om at total- 
økonomien på Kobelco er svært god bl.a. fordi 
maskinene er veldig driftssikre, har lavt forbruk og at 
de har en meget god 2. håndsverdi. Kobelco er 100% 
japansk produsert, noe som også er veldig positivt  
for oss i dagens ustabile verdenssituasjon. De nye 
serie -7 og serie -11 maskinene er kraftig oppgradert, 
og med de nye førerhusene er de helt i toppen på 
førerkomfort, er veldig støysvake, og oppleves som 
utrolig stabile og stødige maskiner. De nye maskin- 
seriene har også et ‘Independent Travel System’ som 
gir dem suveren fremkommelighet i terrenget. Kobelco  
er rett og slett skikkelige maskiner for skikkelige 
arbeidsfolk, avslutter Gausen med et smil. 

Lyst til å vite mer 
om Kobelco? 

Kikk innom 
www.entrack.no 
eller ta kontakt på 
tlf. 62 94 54 40 / 
firmapost@entrack.no

ble vedtatt av Agder fylkeskommune i mars. Fra høsten går vi 
dermed fra å ha 60 til 75 elever i anleggsteknikk. Den nye klassen 
blir finansiert av fylkeskommunen, og blir således ikke en lands-
linjeklasse, som de andre fire. Likevel blir den helt identisk med 
de andre klassene. Elevene får de samme lærerne og vil bruke 
samme utstyr og maskiner, forteller hun.

– Det er behov for flere fagarbeidere i bransjen, vi har både 
kapasitet, kompetansen, maskinene og utstyret som skal til, og vi 
ønsker å ta det ansvaret. I år har alle 60 Vg2-elevene fått utplas-
seringsplass, og vi håper selvfølgelig at det vil være tilfelle neste 
år også, når vi blir 75, fortsetter hun.

– Det er for øvrig også behov for flere jenter i bransjen. I dag er 
kun to av de 60 elevene jenter, men vi ser en økning i antall jenter 
blant søkerne, og vi håper å kunne ta imot flere jenter til høsten.

KVALIFISERING
Én kandidat fra hvert fylke kan delta i skole-NM, og det har vært 
fylkesvise kvalifiseringsrunder i forkant. Det er ingen aldersgrense, 
men alle deltakerne må gå ordinært løp i den videregående skole 
(dvs. ingen voksne deltakere som går komprimerte løp). Det er 
WorldSkills Norway som står bak arrangementet 

DELTAKERNE:

 Gaute Aas Bjørset – Gauldal vgs.
 Isak Mikael Mikkelsen Triumf – Kirkenes vgs.
 Jon Brattli Berge – Os vgs.
 Syvert Skaug – Re vgs.
 Knut Svendsrud Røste – Kongsberg vgs.
 Marius Trondsmoen – Solør vgs.
 Elias Iversen Helland – Øksnevad vgs.
 Samuel Glamsland – Sam Eyde vgs.
 Mathias Thjønnøy Johnsen – Fauske vgs.

Rektor Nils Inge Øyna ved Sam Eyde 
videregående skole har også bakgrunn 

som anleggsmaskinfører.
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Et spleiselag bestående av  
Miljødirektoratet, Kystverket og 
Hammerfest kommune skal fjerne 
både miljøgifter og skrot i Hammer-
fest havn. Sjøentreprenøren AS har 
lang erfaring i denne typen oppdrag, 
men før de kan begynne må gamle 
miner fjernes. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no  

Rydder opp en 
av Norges mest 
forurensede havner

– Så langt har de fjernet to miner fra havneområdet. Dette er 
miner som har ligget her siden 2. verdenskrig, sier Terje Pettersen, 
daglig leder i Sjøentreprenøren AS. Det bergensbaserte selskapet, 
som ble etablert på slutten av 1990-tallet, utfører tjenester innen 
mudring av både rene og forurensede masser, sprengning under 
vann, massetransport til vanns, tildekking av forurenset sjøbunn, 
ROV–tjenester og anleggsdykking. Selskapet er et heleid datter-
selskap av NCC. 

FELLESPROSJEKT
– Vi utfører oppdrag langs hele norskekysten for offentlige og 
private aktører, og siden 2020 har vi hatt mange oppdrag her i 
Nord-Norge, sier Pettersen, da vi møter han og teamet ved anleggs-
kontoret på havna i Hammerfest. 

Prosjektet Hammerfest Ren Havn er et samarbeid mellom Kyst-
verket og Hammerfest kommune. Prosjektet er beregnet til å koste 
457 millioner kroner. Kommunens miljøopprydningsprosjekt i 
havna og Kystverkets to farleds- og fiskerihavnprosjekter, Forsøl 
og Fuglenes, er slått sammen til ett felles prosjekt. Dette fordi 
det skal gi synergier i gjennomføringen. Samlet omtales de tre 
prosjektene som Hammerfest Ren Havn. 

NCC er hovedentreprenør på utbedringen av havnene i Hammer-
fest og Forsøl. Arbeidet som skal gjennomføres i en hovedentreprise 

BERGEN: Sjøentreprenøren AS ble etablert på slutten av 1990-tallet og 
har utført oppdrag langs store deler av Norges kyst siden den gang. 
Daglig leder Terje Pettersen, forteller at selskapet de to siste årene har 
hatt mange oppdrag i Nord-Norge.

VINTER: John-Arne Wikholm, driftsleder (t.v.), Malin M. Meinhold, 
anleggsleder, og Terje Pettersen, daglig leder, på kaia i Forsøl.   
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OPPRYDDING: Hammerfest 
havn er en av Norges mest 
forurensede havner. Nå skal 
det mudres og tildekkes 
for å rydde opp i gamle 
miljøsynder.
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Stort lager
- rask levering   

Import / salg av
krokkasser og NC-hengere

se mer på www.krokkasser.no

post@krokkkasser.no - 911 90 404

inkluderer blant annet rivning av eksisterende kaikonstruksjon 
og bygging av ny, etablering av cellespuntdeponi for forurensede 
masser, miljømudring og tildekking i Hammerfest havn, samt 
utdyping av havnene i Hammerfest og Forsøl. Kontraktsverdien 
er 348 millioner kroner.

MILJØGIFTER
Havnen i Hammerfest er en av de mest forurensede i landet. Det 
begynte med en stor bybrann i 1890. Deretter førte krigsårene til 
at masse avfall ble etterlatt. I senere tid har flere tiår med tung- 
industri satt sine spor. Nå er sjøbunnen tettpakket med miljøgifter.

Miljøgifter på sjøbunnen kan tas opp av planter og dyr, og prege 

livet i sjøen. Ifølge Helsedirektoratet er det noen steder så høye 
konsentrasjoner at det kan være helseskadelig å spise fisk.

Opprydding av sjøbunnen blir gjort gjennom mudring eller 
tildekking. Frem til nå har mye av arbeidet bestått i å kartlegge 
sjøbunnen. Til denne jobben har både dykkere og undervanns-
drone blitt brukt, og det er i dette arbeidet de to gamle minene 
er oppdaget.  

CAESAR OG MJØ II
Til oppdraget i Hammerfest har Sjøentreprenøren med to lektere, 
Caesar og Mjø II, med maskiner og utstyr. 

Caesar er en mudringslekter som er 30 x 13 meter, med en 

fastmontert Hitachi EX1200 (ca. 120 tonn) og har mudringsdybde 
inntil -17 meter. Mjø II er en lekter som er 46,5 x 12 meter, med 
kran, Sandvik DX 780 borerigg (denne skal byttes ut med en nyere 
rigg) og dykkerstasjon. Mudringsdybde inntil 50m. 

Per nå opererer de to lekterne i Forsøl, på nordsiden av Hammer-
fest. Her skal fiskerihavnen gjøres dypere og farleden inn til den 
skal utbedres. Når dette arbeidet er ferdig skal lekterne slepes inn 
til Hammerfest havn.

Her skal de brukes i arbeidet med mudring og tildekking. Foru-
rensede sedimenter som tas opp skal deponeres i cellespuntdepo-
niet og bygges inn i den nye sentrumskaia. 

Planen er at arbeidet skal ferdigstilles i løpet av 2023. 

GRAVER: Lekteren Caesar har fastmontert Hitachi 
EX1200 (ca. 120 tonn) og har mudringsdybde 
inntil -17 meter. (Foto: Sjøentreprenøren)

MUDRING: Rene masser som graves opp lastes på lekter og deponeres 
på egnede områder. (Foto: Sjøentreprenøren)

«Her skal fiskerihavnen  
gjøres dypere og farleden inn 
til den skal utbedres. Når dette 
arbeidet er ferdig skal lekterne 
slepes inn til Hammerfest 
havn»
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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/

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

Hammerfest Ren Havn er et viktig miljø-, 
infrastruktur- og byutviklingsprosjekt, 
som både utvikler næringsgrunnlaget i 
Hammerfest havn med nye kaiareal og 
fjerner miljøforurensingen i en av Norges 
mest forurensede havner. Hammerfest 
havn er et av de 17 prioriterte kyst- og fjor-
dområdene i den nasjonale handlingspla-
nen for opprydding av forurenset sjøbunn. 
I tillegg skal prosjektet bedre sjøsikker-
heten og legger til rette for ytterligere 
næringsutvikling i Hammerfest og Forsøl.

Prosjektet omfatter:
 ■ Opprydning av forurenset sjøbunn i 

Hammerfest havn og bygging av en ny 
sentrumskai, der deponi for forurensa 
sediment bygges inn i kaia. 

 ■ Utdyping av Fuglenes fiskerihavn
 ■ Utbedring av farleden inn til, og utdy-

ping av, Forsøl fiskerihavn.

Delprosjekt miljøopprydning 
i Hammerfest havn:

 ■ Etablering av strandkantdeponi i 
sentrumskaia i Hammerfest, med plass 
til 88 000 m3 masser. Strandkantde-
poniet består av spuntceller. Deponiet 
vil bli fundament for ny sentrumskai.

 ■ Mudring av ca. 22 000 m2 forurenset 
sjøbunn i Hammerfest havn med ca. 
21 000 m3 forurensede sedimenter. 
Mudringsmassene legges i strand-
kantdeponiet.

 ■ Tildekking av ca. 70 000 m2 foruren-
set sjøbunn i Hammerfest havn med 
ca. 47 000 m3 rene masser.

 ■ Etter at deponiet ved sentrumskaia er 
fylt opp og lukket, vil ny sentrumskai 
bli bygd over dette, med nye havne-
bygg og bedre forhold for passasjerer 
og gods.

Delprosjekt farledsmudring 
ved Fuglenes:

 ■ Havnemudring av ca. 16 000 m2 
sjøbunn ved Fuglenes, med ca. 8000 
m3 forurensede sedimenter og ca. 18 
000 m3 rene sedimenter.

 ■ Mudringsmassene legges i strandkant-
deponiet i Sentrumskaia.

 ■ Delprosjekt farledsmudring ved 
Forsøl:

 ■ Mudring i farleden og foran fiske-
rikaier i Forsøl av ca. 62 000 m2 
sjøbunn, med ca. 5000 m3 foruren-
set mudringsmasser og ca. 64 000 m3 
rene mudringsmasser.

 ■ De forurensede mudringsmas-
sene legges i strandkantdeponiet i 
Sentrumskaia, sammen med ca. 36 
000 m3 av de rene mudringsmassene.

 ■ De resterende ca. 28 000 m3 rene 
mudringsmassene, som det ikke er 
plass til i strandkantdeponiet, planleg-
ges deponert i sjøen utenfor Forsøl-
holmen.

 ■ Farleden vil få oppgradert merking 
med HIB (Hurtigbåtmerker med indi-
rekte belysning).

(Kilde: Kystverket)

KART: Kartet øverst 
til høyre viser Forsøl. 
Blått felt viser hvor 
det skal mudres og 
rosa firkant viser 
hvor massene skal 
deponeres. Kart nede 
til høyre viser Ham-
merfest havn. (Kart: 
Kystverket)

Hammerfest Ren Havn

BORING: Mjø II har en Sandvik DX 780 
borerigg om bord, som snart skal byttes  
i en ny rigg. Sjøentreprenøren bruker 
denne blant annet for å bore og sprenge 
utdypninger i farleder og ved kaianlegg. 
(Foto: Sjøentreprenøren)
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I 2019 ble anleggsgartnerselskapet Per’s Hage AS etablert. Like etterpå kom 
pandemien, og folk brukte plutselig mer penger på hjemmene og hagene sine. 
Timingen var med andre ord rosenrød.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Anleggsgartnerfirma 
har blomstret under 
pandemien

– Vi har gått fra null til 8,5 millioner i omsetning fra oppstarten 
på to år. Vi har vokst jevnt og trutt hele veien og regner med en 
omsetning på rundt 10 millioner kroner i år, sier daglig leder i 
Per’s Hage, Christopher Holskog, til Anleggsmaskinen. 

SPRES MED JUNGELTELEGRAFEN
Vi møter ham på et hageprosjekt utenfor en privatbolig i Søgne, vest 
for Kristiansand. Fra gårdsplassen kan vi se over på flere tidligere 
hageprosjekter som Per’s Hage har ferdigstilt i samme område. 

– Det er ofte sånn at ryktet sprer seg; når vi er ute og jobber et 

sted, tar gjerne naboer kontakt med oss, forteller Holskog, som 
akkurat har fått enda en forespørsel om pris på et oppdrag fra en 
nabo da vi ankommer plassen.

– Koronaen har nok vært litt positiv for vår bransje; folk har jo 
vært mer hjemme enn noen gang, og dermed prioritert arbeider 
og investeringer i og utenfor husene sine, sier han.

MARKED I VEKST
Prosjektet vi besøker er opparbeidelse av en gårdsplass utenfor et 
flott arkitekttegnet hus som ligger idyllisk til nede ved vannet. Det 

OPTIMIST: Alt tyder på at dette er et marked i 
vekst, og vi ønsker å være en lokal, foretrukken 
anleggsgartner, sier daglig leder i Per’s Hage, 
Christopher Holskog.

GUTTEN I RØYKEN: An-
leggsgartner, formann og 
medeier Per Øyvind Try.
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LEDENDE INNEN FJELLSIKRING
Et maskinentreprenørfirma med over 40 års erfaring

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

Sprøytebetong 
Sprenging og demolering

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

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

GJØR KREVENDE OPPDRAG ENKLERE

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

www.terrafirmaas.com

Skandinavisk importør og agent for KSE Light GmbH hjelmlamper

SE I MØRKET
NYHET!
HL-1000-EX håndholdt lampe

Tar du den hvite hjelmen og flytter til venstre 
kant øverst og se i mørket til høyre øverst.
Da blir det kanskje bedre balanse i annonsen?

legges brostein, granittheller og dansk hagesingel ved inngangs-
partiet, mens det tidligere har blitt lagt rundt 1000 kvadratmeter 
ferdigplen på sjøsiden av huset. Totalt er dette en jobb til rundt 
150 000 kroner, noe som nok er i overkant for folk flest å bruke 
på hagene sine. Per's Hage tar imidlertid på seg oppdrag av alle 
størrelser, og daglig leder Holskog har stor tro på markedet, selv 
om pandemien nå ser ut til å være over.

– Vi gjør alt fra å beskjære en busk eller legge litt ferdigplen, 

til å legge brostein, kantstein og etablering av større hageanlegg. 
I tillegg tar vi prosjekter i eksempelvis skolegårder og barneha-
ger, og vi har mange oppdrag for både Kristiansand kommune 
og Presis Vegdrift, hvor det går mye i steinlegging, blant annet i 
midtrabatter, forteller han.

– Jeg håper og tror markedet vil ha oss og at den gode utviklingen 
fortsetter, selv om pandemien er over. Alt tyder på at dette er et marked 
i vekst, og vi ønsker å være en lokal, foretrukken anleggsgartner.

SYNERGIEFFEKTER
Per’s Hage AS er søsterselskapet til den tradisjonelle maskinen-
treprenøren Per Try AS, som startet som enkeltmannsforetak i 
Søgne i 1984 og ble aksjeselskap i 2000. 

– Bakgrunnen for at vi etablerte Per’s Hage, var at vi i Per Try til 
stadighet leide inn eksterne anleggsgartnere til våre prosjekter. Vi 
fant derfor ut at det måtte være bedre å kunne tilby den tjenesten 
selv. Synergien vi nå har mellom Per Try og Per’s Hage er veldig 
god. Rundt 30 prosent av jobbene våre kommer via Per Try, 
men det går også litt andre veien. Vi går som UE for hverandre, 
forteller Christopher Holskog, som i tillegg til å være daglig leder 
i Per’s Hage, er anleggsleder i Per Try AS, noe han har vært siden 
han begynte der for ni år siden. Han eier dessuten 30 prosent av 
Per’s Hage, i likhet med anleggsgartner og formann Per Øyvind 
Try, som er sønn av Per Try, grunnleggeren av selskapet med 
samme navn. Per Try selv har en eierandel på 26 prosent, mens 
den lokale investoren Leif Hübert eier resten.

VANSKELIG Å FÅ TAK I FOLK
Per’s Hage har sitt markedsområde i Kristiansand- og Lindesnes-
regionen med omliggende kommuner, men de tar også oppdrag 
øvrige steder i Sør-Norge. Det voksende markedet betyr imidlertid 
at de er på utkikk etter flere ansatte.

– Da vi begynte, var det bare Per Øyvind og jeg – og Per 
Øyvind var den eneste ute i produksjon. Nå er vi fem ansatte, 

men vi kunne gjerne tenkt oss et par-tre stykker til, sier Holskog.
– Vi har en stillingsannonse ute, og vi søker fortløpende etter 

folk, men de er ikke lett å få tak i. Det vi ser etter er erfarne, 
dyktige fagfolk, men gjerne også en lærling. Akkurat nå leier vi 
inn fire ekstra personer for å få kabalen til å gå opp, så vi står 
klare til å ta imot flere ansatte, sier han, før han haster videre 
til neste befaring. 

STEINARBEID: Per Øyvind Try sprer betongen utover og nedi alle sprekker mellom brosteinene. Kristian Sundstøl og Torbjørn Tobiassen hjelper til. STILIG: Tidligere har de lagt 1000 kvadratmeter ferdigplen på sjøsiden av det flotte huset nede ved vannet huset. 
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Bertesbukta er en populær sommerattraksjon i Sørlandets hovedstad, men lokal-
befolkningen har savnet et stupetårn, etter at det gamle ble revet på 70-tallet. Nå 
er snart et nytt, toppmoderne stupeanlegg på plass. 
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

– Det har vært et sterkt ønske fra innbyg-
gerne å få stupetårn her i «Bertes» igjen. 
Det er til og med en del private givere som 
har bidratt til å få finansieringen på plass. 
Det gamle stupeanlegget, som var delvis 
råttent da det ble revet, besto av en trekon-
struksjon med flere avsatser, hvorav den 
høyeste var ti meter. Nå blir det tre separate 
tårn på henholdsvis 3, 5 og 10 meter, fortel-
ler Petter Hedland. Han er anleggsleder i 
Repstad Anlegg AS, som har totalentrepri-
sen på hele anlegget, inkludert tilhørende 
brygge. Kontraktssummen er på ca. 10 
millioner kroner (eks. mva.).

FUNDAMENTERING I SJØEN
Repstad Anlegg startet detaljprosjekterin-

gen i september i fjor, og de fysiske arbei-
dene begynte i desember. 

– Datterselskapet vårt, Agder Marine, 
begynte med å rive det eksisterende brygge- 
anlegget, som både var gammelt og slitt, 
og dessuten for lite. Betongelementene ble 
kuttet opp og sendt til sortering og knusing, 
for å gjenbrukes som fyllmasser, forteller 
Hedland.

– Arbeidene med det nye anlegget 
begynte i mars i år. Vi har fundamentert 
med stålkjernepeler, som er boret ned 
i fjell, fire–fem meter under sjøbunnen. 
Selve fundamenteringen er det Songdalen 
Fjellsprenging AS som har utført.

– Deretter begynte vi byggingen av 
bryggen, som har et areal på ca. 150 

kvadratmeter. Totalt går det med ca. 10 
tonn armeringsjern og om lag 100 kubikk-
meter betong, inkl. pelene. Støpingen 
begynner faktisk i morgen. Det er Agder 
Tre og Betong AS som utfører alle beton-
garbeidene.

JOBBET FRA LEKTER
De tre stupetårnene skal altså plasseres 
oppå den nye bryggen. Da Anleggsmas-
kinen er på besøk, ligger de tre stålkon-
struksjonene innenfor et inngjerdet område 
like bak anleggsplassen, klare til å løftes 
på plass. 

– Det er det lokale selskapet Steelmas-
ter AS som leverer selve stupetårnene. 
Det samme firmaet leverte det populære 

stupetårnet til Kadettangen i Bærum for 
noen år siden. Produksjonen har foregått 
i Polen, og alt stål ble levert hit i januar i år. 
Vi hadde nok litt flaks med timingen, for 
bare et par-tre måneder senere var prisene 
på både stål og transport betydelig høyere, 
sier Hedland.

– Vi har i det hele tatt hatt lite problemer 
underveis her på prosjektet. Adkomsten til 
anlegget er jo litt spesiell her nede i vann-
kanten, og vi har måttet gjør mye av jobben 
– bl.a. all fundamenteringen – fra lekter, 
men det har gått helt greit. Det har også 
vært litt utfordringer knyttet til høyvann 
og lavvann, men også det har løst seg fint. 

– Videre er det selvsagt en stor fordel at 
mesteparten av jobben har foregått i vinter-
halvåret, når det ikke har vært så mange 
badegjester her – selv om det jo er en del 
mennesker rundt på området her hele året.

STOR LOKAL INTERESSE
I slutten av mai skal anlegget åpne, og 
kampen om hvem som skal få æren av å ta 

ETTERLENGTET LØFT: Det høyeste av de tre stupetårnene – 10-meter’n – heises på plass 9. mai, 
knappe to uker etter at Anleggsmaskinen var på besøk. (Foto: Petter Hedland)

Her løftes Kristiansands nye stupetårn på plass

PÅ VENT: Da Anleggsmaskinen var på 
besøk, lå de tre stålkonstruksjonene 
innenfor et inngjerdet område like bak 
anleggsplassen, klare til å løftes på plass. 

GODT HUMØR: Denne blide gjengen har full kontroll på prosjektet. Fra venstre: Erling Magnus Vet-
land, Endre Stusvik, Tarald Rygnestad, Dag Repstad Håverstad og Petter Hedland.

PROSJEKT
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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

det første stupet fra 10-meteren er visst-
nok allerede i gang i sørlandsbyen. Da er 
det greit å vite at det er mer enn dypt nok 
under stupetårnene.
– Vi tilfredsstiller allerede kravet om 
minimum 4,5 meters dybde, men vi skal 
nå, for sikkerhets skyld, gå i gang med 
mudring av sjøbunnen for å komme ned 
på fem meters dyp. Vi må dermed fjerne en 
god del løsmasser på et 40–50 kvadratmeter 
stort område forteller Hedland, som ikke 
legger skjul på at det er artig å få være med 
på prosjektet.

– Dette er jo et spesielt prosjekt, som det 
er stor interesse rundt og som veldig mange 
kommer til å bruke når det står ferdig. Folk 
er nysgjerrige og mange stopper opp og 
spør oss om ting. Vi har kun fått positive 
tilbakemeldinger hittil. Alle vi som jobber 
med dette prosjektet synes det er gøy å være 
med på. Dette blir jo et landemerke i byen, 
som vil bli stående i lang tid, avslutter han. 

ARMERING: Til den 150 kvadratmeter store 
bryggen går det med og om lag 100 kubikk-
meter betong og ca. 10 tonn armeringsjern. 

Her gjøres siste finish med armering før 
støping dagen etter.

SOMMERIDYLL:  
Lokalbefolkningen i 

Kristiansand kan glede 
seg til at stupeanlegget 

snart står ferdig, omtrent 
som dette. (Illustrasjon: 

Steelmaster).

2445 S 
- HELT NY MODELL
• Håndterer 2000 kg på pall
• Vekt 2550kg / 2750 kg med hytte
• 50 HK - mye kra� overskudd
• Nyutviklet høytrykkshydraulikk

WWW.SCHAEFFER.DK
 +45 99 28 29 30

LAGERFØRENDE FORHANDLERE
A.S Landmaskin, Sandnessjøen............................... 75 06 37 00
Bergan Maskinsalg, Tønsberg .................................. 99 35 30 00
CF Maskin, Melhus .................................................... 72 87 05 55
CF Maskin, Skiptvet .................................................. 69 80 70 30
CF Maskin, Skjeberg ................................................. 69 16 80 80
CF Maskin Follo, Vestby ............................................ 64 86 33 99
CF Maskin Stange, Vallset ........................................ 62 57 46 40
Eik Senteret, Heimdal .............................................. 72 83 92 00
Eik Senteret, Surnadal ............................................. 71 65 77 00
EMSG Norge AS, Frogner .......................................... 63 93 63 00
Fron Traktor Service AS, Vinstra............................... 61 29 24 60
Inovapro AS, Bryne ................................................... 91 52 82 60
Nellemann Machinery AS, Kjeller ............................ 64 83 25 00 
NT Maskin, Steinkjer................................................. 74 14 89 00 
Traktor og Landbruk AS, Stavanger ........................  51 65 23 30
Østfold Traktor, Rakkestad ...................................... 69 22 60 70
Øye Maskin, Vartdal .................................................. 70 04 21 72

CONSTRUCTION
DIN KOMPORMISSLØSE HJELPER
NÅR ARBEIDET BLIR VIRKELIG TUNGT!Alternativer kan vises i bildet. Det tas forbehold om prisendringer.
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Det er kvalifiserende om du har en utadvent, progressiv 
og positiv holdning til en slik jobb, og at du har bopel i 
kjøremessig avstand til vårt verksted som ligger på Berger-
moen ved Jevnaker.

Du er vant til å bruke it-verktøyer som en integrert del av 
din jobb.

Du tilbys en selvstendig jobb med frihet under ansvar i 
en meget ambisiøs virksomhet. Det vil for den rette person 
være utfordringer og muligheter på alle nivåer.

Stillingen avlønnes med fastlønn på et attraktivt nivå. Fullt 
utstyrt servicebil, og øvrige hjelpemidler som bærbar PC, 
mobiltelefon etc, stilles til disposisjon.

Har du spørsmål? - om jobben er du velkommen til å kon-
takte vår service sjef Flemming Jensen på tlf 452 55 919 
eller til mail flj@hydrema.com.

Søknad, CV samt andre relevante opplysninger sendes som 
word eller pdf-fil - merket ”Servicemontør” til flj@hydrema.
com. Søknadene behandles løpende.

Hydrema er et moderne internasjonalt konsern med hovedsete i Støvring i Danmark. Hydrema utvikler og markedsfører høyteknologiske 
anleggsmaskiner. Produksjonsanleggene ligger i Støvring og i Weimar i Tyskland. Firmaet ble startet i 1959 og har i dag et nettverk av salgs- og 
servicefasiliteter med datterselskaper i alle større vesteuropeiske land og i Nord-Amerika. I den øvrige del av verden benyttes lokale importører 
og forhandlere. Hydrema konsernets hovedmål er å tilby utstyr som tilfredsstiller det enkelte markeds behov. Dette sikres gjennom en fleksibel 
produksjon, innovativ utvikling samt en dynamisk salgs- og markedsorganisasjon.

Hydrema opplever en god vekst i markedet, og søker 
derfor til snarlig tiltredelse 3 uteservicemekanikere / 
mekanikere. En lokalisert i Trondheim og to på Jevnaker 
til å arbeide med service på våre anleggsmaskiner.

Om jobben

Arbeidsoppgavene består i servicearbeid, feilsøking og 
reparasjoner av våre kvalitetmaskiner både ute hos kunder 
og på vårt verksted. Maskinene våre er utstyrt med seneste 
teknologi innenfor dieselmotorer, transmisjon og elekt-
ronisk styring.

Oppgavene vil være både ute hos våre kunder og på vårt 
verksted.

Du har lang erfaring og er utdannet som landbruks- eller 
anleggsmaskin mekaniker. Erfaring med hydraulikk, el, data-
styring og dieselmotorer er en fordel. Du er kvalitetsbevisst, 
nøyaktig og holder orden på egen arbeidsplass. Du arbeider 
selvstendig, og kan tilrettelegge din egen arbeidsdag.

Erfaring tilsvarende anleggsmaskiner og gode referanser 
som understøtter dette fra en bransje, hvor mange kunde-
kontakter er en naturlig del av hverdagen. 

Du arbeider systematisk og evner at holde fokus på dine 
oppgaver. Du vil selvfølgelig få nødvendig opplæring på 
Hydrema’s produkter.

UTESERVICEMEKANIKERE / MEKANIKERE

Vil du være med å fortsette den positive utviklingen av Hydrema’s 

markedsposisjon for anleggsmaskiner i Norge?

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%

IKKE GÅ GLIPP AV 

ÅRETS SHOW! 

For mer informasjon, kontakt en av våre selgere eller logg inn på ponsse.com

HELE 6 LIVE DEMOER!

A logger’s best friend

Scan QR-koden og 
bestill overnattingen til 
ÅRETS SHOW her: 



AKTUELTBEDRIFT

Myrvoll Maskin holder til i Birtavarre i Kåfjord kommune i Troms og Finnmark, 
og tar på seg oppdrag i store deler av fylket. I tillegg produserer selskapet store 
mengder strøgrus for bruk på veiene i hele Vest-Finnmark. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Fra Tromsø  
til Nordkapp

På en forblåst odde ved Billefjord langs Porsangerfjorden i Troms 
og Finnmark, produserer Myrvoll Maskin AS strøgrus. Nylig ble 
ytterligere en maskin i knuselinja tatt i bruk for å sikre forsyningen 
av strøgrus til veiene i fylket. Maskinene er alle fra Terex Finlay 
og levert av Mineralteknikk AS. 

– Vi har nylig tatt i bruk grovsiktet. Dette for å få ut finstoffet for 
å ikke få med det over i konknuseren, sier Stian Myrvoll, prosjekt-
leder og medeier i Myrvoll Maskin. Han forteller at Rune Grønvold 
fra Mineralteknikk nylig har vært hos dem for å igangsette og lære 
opp de ansatte på det nyinnkjøpte grovsiktet. 

BRØYTING
Knuselinja består av kjeftknuseren J-1160, grovsiktet 883+, konknu-
seren 1540 og finsiktet 693+ (2-deck). Graveren som mater knuse-

ren er en Hitachi 225. Myrvoll opplyser om at denne egentlig er 
i minste laget, men den er satt dit i vinter, da den opprinnelige 
lastemaskinen, Hitachi 290, har vært utleid til plastring. Videre har 
de to hjullastere, Case 721F og Volvo L120H, for bruk til intern-
transport og lasting. 

– Vi knuser på oppdrag for Presis Vegdrift AS, og produserer 
flere tusen tonn 2-6 og 0-6 (fastsand) i sesongen, sier Myrvoll. I 
tillegg til produksjon av strøsand har selskapet brøyting av to roder 
i området. Dette også på oppdrag for Presis Vegdrift. 

GOD VEKST
Myrvoll Maskin ble etablert i 2018 og har siden oppstarten vokst 
jevnt og trutt. Selskapet eies av de tre søskenbarnene, Stian Myrvoll, 
Per Ole Myrvoll og Øyvind Hansen. Hovedkontoret er i Birtavarre i 
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PRODUKSJON: Myrvoll 
Maskin AS har full knuselinje 
med Terex Finlay-maskiner 
levert av Mineralteknikk 
AS. Stian Myrvoll forteller 
at selskapet produserer 
store mengder strøsand og 
fastsand for bruk på veiene i 
hele Vest-Finnmark.
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Kåfjord, og i de første årene hadde selskapet mange oppdrag i 
Tromsø, og da ofte på oppdrag for Peab. 

– Vi har vært heldige og har hatt mye å gjøre hele veien, sier 
Myrvoll. Selskapet har fra oppstarten og fram til i dag vokst fra 
tre-fire ansatte til ca. 25, og omsetningen har økt fra åtte til 30 
millioner. 

STORE AVSTANDER
Fra å ha jobbet i Tromsø de første årene, utfører selskapet i dag 
oppdrag fra Evenes i sør til Nordkapp i nord. Til informasjon så 
er det en strekning på ca. 730 kilometer, om man kjører korteste 
vei gjennom Norge. 

– Det er store avstander og da er vi avhengig av leverandører som 
kan yte oss service når vi har behov for det, sier Myrvoll. Av maski-
ner selskapet har i maskinparken er det seks gravemaskiner, fra 3 

vermeer presenterer nye hg4000 g2!
 
 

din leverandør for maskiner for 

bioenergi, gjennvinning & trepleie

 
 Adresse: Storgaten 23D, 1850, Mysen

Tel: (+47) 920 38 511
www.vermeerviking.no

E-post: info@vermeerviking.no

til 30 tonn, tre hjullastere, en AMV Termite borerigg, en Sandvik 
121 borerigg og tre lastebiler, to stk. Volvo og en Mercedes Actros. 

Myrvoll Maskin er som mange andre norske entreprenører 
allsidige og selskapet utfører oppdrag innen fiber- og kabelgra-
ving, sprengning, fjellsikring, bolting og sikring i tunneler, vann 
og avløp, vei- og grunnarbeider, bygging av støttemurer og legging 
av belegningsstein, og brøyting. 

Her oppe i nord er brøytesesongen lang, og da vi er på besøk i 
slutten av april er det fortsatt full vinterdrift. Selskapets brøyte- 
biler er stadig ute og brøyter og strør riksveien. Stian Myrvoll 
forteller at en av Hitachi-graverne er på Nordkapp for å grave 
vekk snøskavler for å sikre trygg vei for alle turistene som skal 
besøke Nordkapp-platået. 

GROVT: Første knusetrinn består av 
Terex Finlay-maskinene kjeftknuseren 
J-1160 og grovsiktet 883+.

FINT: Siste knusetrinn består av  
Terex Finlay-maskinene konknuseren 

1540 og finsiktet 693+ (2-deck).

SNØ: En av selskapets Hitachi-gravere i full 
gang med å grave vekk snøskavler på veien ut 

til Nordkapp-platået. (Foto: Magnus Myrvoll)

BRØYTING: Arnt Fossli er sjåfør på en av selskapets brøytebiler. Selv 
om det er i slutten av april er ikke brøytesesongen over. Scaniaen har 
underliggende skjær og Falköping fastsandspreder. 

PAUSE: Magnus Myrvoll (t.v.) og Remy  
Andersen tok seg tid til en kaffepause da 
Anleggsmaskinen var på besøk. 

PIGGING: Rett utenfor Hammerfest, ved Rypefjord, er Myrvoll Maskin i 
gang med grunnarbeidene på det som skal bli et industribygg. 

PELING
SPUNTING

FORANKRING

www.fas.no
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MEFA 2022 – vårens vakreste eventyr. Etter en litt grå og våt første messedag 
ble det godt vårvær resten av helgen, og nesten 11 000 besøkende var innenfor 
portene på Forus. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Rekordbesøk 
på MEFA

MEFA 2022 på Forus Travbane ble arrangert helgen 6.–8. mai og 
ble en kjempesuksess for arrangøren. I forkant av messen gledet 
MEFs kvinneteam, Marie Oftedal, regionsjef for MEF Region 
Sørvest, og Julie Rosenlind Falch, distriktssjef i MEF Agder, seg 
til å åpne portene til messeområdet for publikum og til en helg 
med maskiner og mennesker i fokus.

De to hadde i lang tid planlagt messa og på åpningsdagen kunne 
de ønske entreprenører, maskinførere, anleggsarbeidere, byggherrer, 
politikere, ungdom og alle andre maskininteresserte velkommen 
til Sør-Vestlandets største anleggsmesse.

SUKSESSOPPSKRIFT
Maskinentreprenørenes Forbunds Anleggsutstilling (MEFA) 
arrangeres av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), og rullerer 
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 utenfor Stavanger og Forus 
næringspark. I 2019 valgte arrangøren å flytte messa til Forus 
Travbane, noe som har vist seg å ha blitt en suksess. Beliggenheten 

er meget sentral, noe som øker tilgjengeligheten for de fleste. Det 
er dessuten gode parkeringsmuligheter på området, og Scandic 
Stavanger Forus hotell ligger rett ved siden av.

SOSIALT
I år var det hele 96 utstillere, fordelt på 200 stander, som stilte 
med det nyeste og råeste av maskiner og utstyr for anleggs-
bransjen. 

MEFA er også en familievennlig messe, og på standen til MEF 
og OKAB var det både maskinsimulator og en minigraver som alle 
som ville fikk prøve. For gammel-maskinentusiastene var det flere 
steder på messeområdet både gamle Brøyt og Åkerman, og flere 
gamle lastebiler. Både Nordbø Maskin AS og Stangeland bidro 
med et stort antall gamle maskiner og lastebiler. 

Det sosiale er selvsagt også en viktig del av arrangementet. MEFA 
er en flott møteplass for alt og alle som rører seg i bransjen. På 
lørdag kveld var det festmiddag på Scandic-hotellet som ligger rett 
ved messeområdet. Her var det god underholdning, musikk, dans 
og selvfølgelig sosialt samvær med bransjekollegaer. 

FORNØYDE: Messegeneralene Julie Rosen-
lind Falch (t.v.), distriktssjef i MEF Agder og 
Marie Oftedal, regionsjef for MEF Region 
Sørvest, var storfornøyde med rekordbe-
søket på årets MEFA.

UNGDOM: Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF, benyttet 
åpningstalen til å snakke til de mange fremmøtte ungdommene.  
– Det er stor aktivitet og vi trenger ungdom inn i bransjen. Det er bra 
at det er mange som har søkt seg til anleggsfag, for dette er veldig gøy. 
Tenk å kunne jobbe ute, kombinert med teori og få lønn som lærling. 
De aller fleste som begynner i bransjen blir der hele livet. Det er en 
jæklig trivelig bransje å være i, sa MEF-direktøren. Brodtkorb brukte 
også noen minutter til å prate om situasjonen bransjen er i akkurat nå. 
Først to år med pandemi, så rett inn i en krig som gjør at alt blir dyrere. 
Hun fortalte om at MEF gjør alt de kan for å fortelle politikerne om den 
uholdbare situasjonen bransjen er i.

REKORD:  
Nesten 11 000  
besøkende var  
resultatet etter tre 
dager med anleggs- 
messe på Forus  
travbane. 

HMS: Sven Magne Birkeland, maskinkoordinator hos Stangeland,  
viser frem klistremerkene som er utviklet av ansatte hos Stangeland. 
De enkle symbolene som er påklistret stikka skal gi maskinføreren en 
påminnelse om hva hun eller han kan gjøre for å bli bedre – drivstof- 
forbruk, tomgangskjøring, miljø, påse at skuffa er festet (HK-feste)  
og sjekk av grunnforhold (kabel). 

VASK: Johnny Berg (t.v.), Rune Grønvold, Arne Kenneth Øvstebø og  
Sindre Byremo fra Mineralteknikk stilte med fire maskiner – to sikteverk,  
en konknuser og et vaskeanlegg. Daglig leder Øvstebø fremhevet den 
økte etterspørselen etter det mobile vaskeanlegget Terex M1700 som et 
resultat av stadig strengere miljøkrav.  

BREDDE: Agder Anleggsenter viste et bredt 
utvalg av maskiner og utstyr på standen. Blant 
nyhetene var det nye sikteverket Powerscreen  

Titan 600 med to dekk. Kompakte mål og lav 
vekt skal gjøre det enkelt å flytte. 

STØRST: Hesselberg Maskin stilte med messens største, selv uten bom 
og stikke. Trond Sandanger, selger i Rogaland, kunne fortelle at Hitachi 
PC1250 veier 120 tonn (ferdig rigget) og skal leveres til Bertelsen & 
Garpestad AS rett etter messen. Maskinen skal påmonteres en 16-tonns 
saks, LaBounty 7500, og brukes til å klippe oljeplattformer på Stord. 
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ALT I  

SMØREMIDLER 
til anlegg, skog og landbruk!

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

• Vi leverer over  
hele Norge.

• Gunstige priser.

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

• Petronas er factory  
fill på Mercedes.

NEW HOLLAND

SMØREOLJER

CASE

SMØREOLJER Kvalitet siden 1884

BEST: Stangeland vant prisen for beste stand.

RØDE: John Sigve Johnsen, salgssjef hos hengerprodusenten 
Spartveit, stilte med to dumperhengere. Den fireakslede har be-
tegnelsen DSL4, egenvekten er åtte tonn, har løft på bakre aksel, 
Hardox 500, doble underliggende tippsylindre og justerbart drag 
som kan tilpasset for vogntog med totalvekt på både 50 og 60 tonn.   

FAMILIE: John Vidar Bakken (t.h.) forteller at det ligger an til et godt  
Hydrema-år med hele 58 maskiner som skal leveres ut til kunder. 
Hydrema klarer å holde produksjonstakten oppe og det er normal 
leveringstid på maskiner fra den danske produsenten. Sønnen, Andreas 
Bakken Espenes, ble ansatt i Hydrema ved nyttår, og er nå på flere  
måneders opplæring i Danmark før han tar fatt på jobben som selger. 

ERFARING: Ole Siem (t.h.) og Kjell Svanberg har levert ut et stort antall 
OilQuick helautomatiske hurtigkoblingssystemer til kunder gjennom 
mange år. Til Stavanger-messa hadde de med et utvalg av produkter  
selskapet leverer, deriblant modellen OQTR-E 26. Den har OilQuick over- 
og underdel, mens tiltrotatoren i midten er Engcon. Den har 17-polet 
V90 el-kontakt og er beregnet for bruk på bæremaskiner opptil 26 tonn. 

ELEKTRISK: Per Olav Fredheim, daglig leder i Fredheim Maskin, hadde 
med seg seks maskiner, og kun en av dem hadde eksospotte – resten var 
elektriske. Strømgeneratoren på bildet er utstyrt med en dieselmotor 
som tilfredsstiller utslippskravene til Steg V.  

UTSLIPPFRITT: 85 prosent av Naboen Utleies lifter er elektriske. Jone 
Ølberg, leder forretningsutvikling og flåtestyring i Naboen Utleie, med 
én av selskapets 1750 lifter, Manitou Oxygen 200 ATJe.  
– For 2022–23 har vi bestilt 143 nye elektriske lifter fra Manitou. 
Totalt har vi bestilt 397 lifter for levering fra i år og frem til 2025. Hvis 
det er tilgjengelig og økonomisk fornuftig, skal vi kjøpe inn elektriske 
maskiner, sier Ølberg. I tillegg til liftene har utleieselskapet et stort 
antall utleieenheter tilgjengelig hos alle de ti avdelingene, deriblant 340 
Kubota-gravemaskiner. 

MINIMASKINER: Thor Heldal AS lever  
maskiner og utstyr opp til 10 tonn, deriblant 
gravemaskiner fra franske Coltax og mini-
dumpere fra italienske Messersi. Olav Walle 
(t.v.) importerte de første Messersi-dumperne  
allerede i 1994, og har levert over 2000 
maskiner siden den gang. Hilde Jensen og 
Endre Dyngeland bak den batterielektriske 
dumperen Messersi TC120-e. 

STEINHARDT: Ryfylke Stein fra Randøy leverer murestein i ulike  
størrelser og sorteringsgrader, trappetrinn, forblendingsstein, brudd- 
skifer/heller i ulike tykkelser og spesialsteiner som for eksempel 
bautasteiner, portstolper, gravsteiner og steinmøbler. Det er halvannet 
år siden selskapet overtok steinbruddet, og Arne Håkon Riskedal, Anja 
Sande Skjærvold og Viggo Andre Gjøssang var på messa for å vise frem 
den fine steinen. 

SATSER: Seabrokers Group har hatt agenturet på Sany i to år og tilbyr 
alle Sany-maskiner som tas inn gjennom det europeiske hovedkontoret 
i Tyskland. På messa stilte Trygve Tesaker (t.v.) og Tor Arne Vigre med 
tre maskiner. 

GRILL: Pit Boss er Volvo Norges egen FH16 showtruck. 
Trekkvogna er utstyrt med gassgrill og heftig musikkanlegg. 

UNGDOM: Første messedag var ungdom fra en rekke ungdoms- og  
videregående skoler invitert til messa. Lærer Svein Kåre Lauvsnes  
hadde med seg 8.- og 10.-klasseelever fra Jørpeland ungdomsskole.
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Tromsø ønsker  
velkommen til messe

Messen arrangeres av bransjeorganisasjo-
nene Nordnorske Entreprenørers Service-
organisasjon (NESO) og Maskinentrepre-
nørenes Forbund (MEF) Region Nord. 
Arrangørene håper på minst like stort 
oppmøte som ved forrige messe – da var 
10 000 besøkende innom i løpet av helgen.

– NNBA en super arena for å komme i 
kontakt med innkjøpere og beslutnings-
takere i næringen. Messens rolle som 
møteplass for kollegaer, konkurrenter, 
leverandører og kunder er unik. Den er et 

samlingspunkt hvor nyheter og produk-
ter presenteres, avtaler inngås og erfarin-
ger utveksles, sier Jorunn Nyheim, MEFs 
distriktssjef i Tromsø – og prosjektleder 
for NNBA 2022.

SNART FULLT
Nyheim kan fortelle at messa i skrivende 
stund er nesten helt fullbooka. 

– Alle store utestands – 164 stykker, hver 
av dem 50 kvadratmeter store – er solgt. For 
utstillere som trenger mer "tak over hodet", 

tilbyr vi innestands i store oppvarmede telt. 
Her har vi foreløpig solgt over 90 av de 120 
vi har til rådighet, sier hun.

– Planleggingen av messa pågår for fullt. 
Vi skal arrangere en rekke faglige og sosiale 
aktiviteter som vi håper vil gi en fantas-
tisk ramme rundt messa. Det blir Strong-
man-konkurranse, debatter og foredrag, 
visning av arbeidsklær fra leverandør, for 
å nevne noe. Rekruttering til bransjen er et 
stort satsningsområde, og vi inviterer derfor 
500 ungdomsskoleelever til messa. I tillegg 
har vi en egen messebarnehage, hvor de 
aller minste kan kjøre minigravere og leke 
med ulike maskiner i en gedigen sandkasse. 
Så her blir det aktiviteter for både store og 
små, sier Nyheim med et smil. 

– Alle er hjertelig velkomne innom 
Mandelasletta denne helgen. Det er selv-
sagt gratis inngang. 

Bildet er fra en tidligere NNBA-messe. 
(Foto: Runar F. Daler).

Nordnorsk bygg- og anleggsmesse (NNBA) nærmer 
seg med stormskritt. Årets store happening i nord 
finner sted på Mandelasletta i Tromsø, fredag 10. til 
søndag 12. juni. 
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Beste anlegg i Nord-Norge 2019-2022

NNBA kan også by på nord- 
norsk mesterskap for lærlinger  
i anleggsmaskinførerfaget.  
Konkurransen finner sted på 
Mandelasletta 10. juni

Seks lærlinger fra OKAB Region Nord (Nord-
land og Troms) og OKAB Finnmark – to fra 
hvert av de (tidligere) tre nordligste fylkene – 
skal konkurrere om å bli nordnorsk mester i 
anleggsmaskinførerfaget. Deltakerne skal vise 
sine ferdigheter med hjullaster og gravemaskin.

Maskinfører- 
konkurranse 

Deltakerne: Navn: Daniel Larsen (20)
Hjemsted: Bø i Vesterålen, Nordland
Skole: Vg1 TIP på Hadsel vgs. og Vg2 
Anleggsteknikk på Fauske vgs.
Bedrift: Ottar Bergersen og Sønner AS
Når fikk du interesse for anleggsbransjen: 
Har alltid hatt interessen. Vært med pappa i 
graveren fra dag én.
Favorittmaskin: Gravemaskin. Har ikke 

favorittmerke, men hvis jeg må velge, blir det Cat.

Navn: Fredrik Trosten (20)
Hjemsted: Tana, Finnmark
Skole: Vg2 Anleggsteknikk på  
Kirkenes vgs.
Bedrift: Ellefsen Maskin AS
Når fikk du interesse for anleggsbransjen: 
Da jeg var liten og lekte i sandkassa.
Favorittmaskin: Volvo

Navn: Olise Haugan (19)
Hjemsted: Steinkjer, Trøndelag (bor på  
Svalbard)
Skole: Vg1 bygg og anleggsteknikk på Stein-
kjer vgs., Vg2 Anleggsteknikk på Fauske vgs.
Bedrift: LNS Spitsbergen AS
Når fikk du interesse for anleggsbransjen: 
Har alltid hatt interesse for maskiner, men 

først på ungdomsskolen bestemte jeg meg for å bli maskinfører.
Favorittmaskin: Veihøvel. Doser og gravemaskin på delt 
andreplass.

Navn: Thea Johansen (21)
Hjemsted: Porsanger, Finnmark 
Skole: Kirkenes vgs., Anleggsteknikk
Bedrift: Mesta Anlegg AS
Når fikk du interesse for anleggsbransjen: 
Er født og vokst opp i det.
Favorittmaskin:  
Cat 335 Next Gen

Navn: Adrian Fosshaug (22) 
Hjemsted: Bardu, Troms
Skole: Vg1 TIP på Sjøvegan vgs. og Anleggsteknikk på Fauske vgs. 
Bedrift: T Hilmarsen Biobrensel AS
Når fikk du interesse for anleggsbransjen: Siden jeg ble 
født. Det startet med at jeg satt på fanget til pappa og 
styrte traktoren hjemme på gården. 
Favorittmaskin: Hitachi 210 

Navn: Adrian Elvenes (19)
Hjemsted: Narvik, Ankenes i Nordland
Skole: Vg1 bygg- og anleggsteknikk på Narvik vgs. Vg2 
anleggsteknikk på Kirkenes vgs.
Bedrift: Taraldsvik Maskin AS
Når fikk du interesse for anleggsbransjen: Siden jeg var 
liten. Min far er anleggsmaskinmekaniker og min farfar og 
en gammel onkel drev et stort anleggsfirma
Favorittmaskin: Hitachi og Volvo hjullaster

På NNBA blir det kåring av beste anlegg i perioden fra forrige 

messe til denne. I 2019 stakk Anlegg Nord i Alta av med prisen for 

prosjektet Salkobekken. Det knyttes stor spenning til hvem som går 

seirende ut i år.

De tre nominerte er:

NORDLAND: 

Prosjekt: Andfjord Salmon 
Entreprenør: LNS

Andfjord Salmon er et landbasert 
oppdrettsanlegg med en innovativ tekno-
logi som skal sikre bedre miljø og kvalitet 
i oppdretten. LNS har bygget to store 
gjennomstrømningsbassenger, hvor det 
blant annet er gjort utsprengninger og 
betydelige fjellsikringsoppgaver. 

FINNMARK:

Prosjekt: Dam Store Måsvatn
Entreprenør: Oscar Sundquist AS

Tre fyllingsdammer tilhørende Adam-
selv kraftverk i Lebesby kommune i 
Finnmark er rehabilitert og oppgradert 
for å tilfredsstille nye forskriftskrav for 
damsikkerhet. Ny plastring med tilhø-
rende steinuttak er utført for Dam Store 
Måsevann. Dam Nord-Vesteidet er reha-
bilitert med nytt plastrings- og sikrings-
sjikt med lokalt steinuttak og øvrig drift 
uten veiforbindelse. Dam Østeidet og 
eksisterende betongoverløp ved Dam 
Store Måsevann er revet og erstattet av 
to nye overløpsdammer av betong. 

TROMS

Prosjekt: Skjelnan boligfelt
Entreprenør: Maskinentreprenør 
Herbjørn Nilssen AS

Skjelnan boligområde er et prosjekt like 
nord for Kroken i Tromsø Kommune, som 
etter standhaftig arbeid for realisering 
igjennom 22 år ble igangsatt høsten 
2019. Infrastruktur og landskapsutfor-
ming for byggetrinn 1 av prosjektet sto 
ferdig og var overlevert fra Maskinen-
treprenør Herbjørn Nilssen til Tromsø 
kommune og utbygger oktober 2021. 

Kriteriene for å vinne:

 God byggeskikk/arkitektur
 Ivaretakelse av energi og miljøkrav
 Funksjonalitet
 HMS
 Samarbeidet mellom aktørene i  

 byggeprosessen
 Tekniske løsninger og materialvalg

Vinneren blir offentliggjort under 
festmiddagen lørdag 11. juni.
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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

Entrack AS
Framveien 2, 2264 Grinder
Tlf: 62 94 54 40
firmapost@entrack.no
entrack.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

BRANSJEOVERSIKTEN

Komatsu Forest AS
Uthusvegen 18, 2335 Stange
Tlf: 90 17 88 00
info.no@komatsuforest.com
www.komatsuforest.no

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

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

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

VI GIR OSS IKKE

Det er ingen som trenger å tvile på at både stats-
ministeren og finansministeren har mottatt vårt 
budskap. Hundrevis av maskinentreprenører har 

sammen med oss i MEF i de siste ukene hamret inn en 
krystallklar beskjed: Det er større krise for oss nå enn det 
var da pandemien kom.

Så hvorfor hjelper ikke Jonas og Trygve oss og alle andre 
som innenrikspolitisk rammes hardest av den ekstreme 
prisvekst på innsatsfaktorer bransjen opplever? 

Forstår ikke landets politiske ledelse at det er dypt 
urimelig at små maskinentreprenører skal brøyte, bygge 
og vedlikeholde for offentlig sektor med tap? Kontrakter 
inngått før invasjonen i Ukraina er ulønnsomme 10–12 
uker etter krigsutbruddet fordi dieselprisene og andre 
innsatsfaktorer har steget mer enn noen gang tidligere i 
moderne historie.

Jeg tror det er fire hovedgrunner til at vi og andre 
dieselavhengige bransjer ikke får den krisehjelpen vi ber om:

 ■ I første fase brukte Regjeringen enorme beløp på å 
bygge opp forsvaret og sette av midler til en varslet 
flyktningstrøm. Det støtter vel alle i Norge, men det 
må jo ikke forhindre at småbedrifter i Norge overlates 
til seg selv i krisetider?  

 ■ Regjeringen har innenrikspolitisk gitt alt fokus til 
bøndene. Jeg unner absolutt landbruket hjelp, men 
det er synd at våre fremste ledere ikke gir oss lignende 
former for kompensasjon. Regjeringen erkjenner i 
tilbudet til landbrukssektoren at deres kostnader på 
innsatsfaktorer har eksplodert og skal kompenseres. 
Det er jo til forveksling akkurat det samme som skjer 
med maskinentreprenører. 

 ■ Det er ikke politisk flertall for å redusere dieselprisene. 
Synd, men sant. Derfor er det trist at regjeringen ikke har 
gått inn på noen av de andre krisetiltakene vi har foreslått.

 ■ Pengebruken i 2022 er ekstrem. Regjeringen er livredd 
for enda raskere vekst i renten enn varslet. Derfor lar 
de være å komme næringer i krise i møte.

Rentefrykten er reell, men den står på ingen måte i 
veien for å komme oss i møte på vårt viktigste krav: 
Ekstraordinære bevilgninger via revidert nasjonalbudsjett 
til statlig, fylkeskommunale og kommunale byggherrer og 
oppdragsgivere, slik at disse på sin side kan kompensere 
entreprenørenes ekstraordinære kostnader som skyldes 
den uventende prisstigningen.

Innfrir Stortinget i behandlingen av revidert nasjonal-
budsjett dette kravet, vil det ikke påvirke renten. Til det er 
beløpene for små. Dessuten: Å kompensere vår bransjes 
ekstra kostnader vil forhindre permitteringer, oppsigelser 
og konkurser. Skjer det siste er det NAV-kassen som vil 
merke det. Den kassen er som kjent finansiert over det 
samme statsbudsjettet.

Vi i MEF kommer aldri til å gi oss i dette arbeidet. Det gir 
ingen mening at en liten bedrift i Nord-Norge med offentlig 
brøytekontrakt skal risikere konkurs fordi Russland har 
invadert Ukraina. Vi jobber nå for å få stortingsflertallet 
til å vedta en kompensasjonsordning. 

Klarer vi ikke det fortsetter vi innsatsen gjennom 
sommeren og fram mot statsbudsjettet. For det er ikke 
bare kompensasjonsordningen vi må kjempe for. Vi må også 
unngå at staten bremser planlagte samferdselsprosjekter. 
Det vil ramme en bransje som allerede er hardt rammet 
av de internasjonale urolighetene.  

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

   

Bli med på Nord-Norges tøffeste 
bygg- og anleggsmesse

NNBA 10. - 12. juni i Tromsø 

www.nnba.no
www.facebook.com/nordnorskbyggoganleggsmesse

Gratis E-læringskurs om skadeforebygging 
og forsikringsforståelse

Skann QR-koden for å ta kurset
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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

ARBEIDSGIVERDAGEN 2022
Arbeidsgiverdagen ble arrangert 7. 
april på Gardermoen. Det var i alt 69 
påmeldte fra 41 bedrifter. Problem-
stillinger knyttet til innleie/entreprise, 
hvordan følge opp sykemeldte ansatte, 
ansatte med rusproblemer, viktige 
oppdateringer i tariffavtalene samt 
årets lønnsoppgjør stod på agendaen.
Tilbakemeldingene fra deltakerne 
var at det var lærerikt, god kvalitet 
og interessante foredrag om viktige 

temaer. Arbeidsgiverdagen er en viktig møteplass der våre medlemmer har mulighet 
til å dele erfaringer og få svar på relevante problemstillinger. Takk til alle som deltok!

REGION VEST

ÅRETS  
LÆREBEDRIFT 2021

Vi gratulerer Landmark Maskin A/S som 
årets lærebedrift i Region Vest. Regionsjef 
Paul Olaf Baraas stod for overrekkingen. 
Lærlingansvarlig Kåre Magnar Hestenes og 
daglig leder Trygve Landmark i Landmark 
Maskin tok stolt imot prisen. 

ÅRETS LÆRLING 
I REGION VEST
Joar Mikal Jordalen fra 
Sartor & Drange ble kåret til årets 
lærling i OKAB Region Vest. 
Her med faglig leder Kjetil Lie (t.v) 
i Sartor & Drange. Gratulerer så 
mye!

MEDLEMSMØTE
MEF avd. Nord-Rogaland og Hordaland har hatt medlemsmøte der det deltok 38 
personer fra 19 forskjellige medlemsbedrifter. Tusen takk for gode innlegg og til alle 
som deltok på medlemsmøte. NYE MEDLEMMER

➜ Jim Egil Sletten Bjerke fra Skarnes i  
 MEF avd. Innlandet 
➜ Jeistad Entreprenør fra Lillehammer i  
 MEF avd. Innlandet 
➜ VIKEN VEI OG ANLEGG AS fra Vinterbro  
 i MEF avd. Oslo/Akershus. 

Vi ønsker dere alle velkommen som 
medlemmer i MEF! 

MÅNEDENS LÆRLING I APRIL
Edvin Juvstad (20)
Bedrift: Nils Burum AS 
Hvor: Vinterbro i avd. Oslo/Akershus
Fag: Anleggsmaskinfører 
Utdanning: Bygg og anleggsteknikk og anleggsteknikk
Beste med yrket: Veldig variert og mye å gjøre
Hobby: Skyting DFS (Det frivillige skyttervesen)

MÅNEDENS BEDRIFT I APRIL
Maskinentreprenør Bjørn Furu 
Daglig Leder: Bjørn Furu 
Kommer fra: Kråkstad i MEF Oslo/Akershus 
Ansatte: 8 
Når ble du MEF-medlem? I 2012 
Jobber med: Hovedsakelig tomtegraving og VA 
Hvorfor medlem: MEF tar opp viktige næringspolitiske saker for 
bransjen og jobber for at det skal være mulig å drive som liten 
maskinentreprenør i Norge. Akkurat nå er det drivstoffpriser og 
Småhusplanen i Oslo som er de viktigste sakene for oss. Å være 
medlem er også veldig hyggelig sosialt.

REGION ØST

UTDANNINGSMESSE 
PÅ LILLEHAMMER 
OKAB Øst har vært på utdanningsmesse 
på Lillehammer. Arrangøren var Lille-
hammer Region Vekst, og målgruppa var 
9. klassetrinn i Lillehammer, Gausdal og 
Øyer. OKAB profilerte seg med maskinsi-
mulator og lærling hos Gjerdalen Entre-
prenør, Odin Granli. 
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Dynapac - 
Dekker alle dine behov

Hos Dynapac Road Construction Equipment prøver vi til stadighet å utvikle 
nye og bedre løsninger. Produktivitet, ytelse, ergonomi og miljøvern er 
våre prioriteringer. Vårt viktigste mål er kundetilfredshet og det å skape 
løsninger som hjelper kunden å nå sine mål. Derfor sørger vi for at vår 
innsats og våre ressurser er fokusert på utvikling og kunnskapsoverføring. 
Selv etter mer enn 75 år ser vi at det å være åpen for endringer, driver oss til 
stadig å utvikle nye produkter til det beste for våre kunder.

Les mer på dynapac.com
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HJULBRAKKER OG TILHENGERE 

REGION NORD

ÅRETS SCOOTERTUR
MEF avd. Finnmark takker medlemmer og leveran-
dører for en fin medlemstur. De kjørte snøscooter 
fra Alta-Lakselv-Kargiasnemi-Alta, med mye hygge 
med gode kolleger fra anleggsbransjen. 

NY DAGLIG LEDER I OKAB 
NORDLAND/TROMS
Fra og med 1. mai har Frank Brendeløkken overtatt som 
daglig leder i OKAB Nordland og Troms. Frank overtar 
jobben etter Johnny Lillegård, som skal fortsette en 
periode son opplæringskonsulent. 
Johnny har hatt en nøkkelrolle i utviklingen av OKAB 
i over 28 år, og vi tror at Frank skal kunne lede OKAB 
videre på en utmerket måte.

REGION SØRØST

ÅRETS LÆRLING  
I REGION SØRØST
Årets lærling i Region Sørvest er  
Abel Berhe Zerai hos Isachsen Anlegg.  
Vi gratulerer. 

ÅRSMØTE I REGION SØRØST
450 deltagere var endelig 
samlet til årsmøte helgen  
18.–20. mars på Storefjell. Stor 
takk til styrene, medlemmer og 
leverandører som bidro til  
å gjøre helgen vellykket. 
MEFs plakett ble tildelt under 
årsmøte til bedrifter som har 
vært medlem i henholdsvis 25 
og 50 år.  Vi gratulerer firmaene 
Anton Almehagen med 25 års 
medlemskap og John Myrhvang 
AS og Thor Myrvang Gravefirma 
AS med 50 år. Takk for tilliten.

NYE MEDLEMMER
Vi ønsker velkommen til følgende nye medlemmer i Region Sørøst: 
➜ Blichfeldt Transport AS MEF avd. Buskerud 
➜ Hans Ivar Høibø MEF avd. Telemark
➜ J Entreprenør AS MEF avd. Telemark 
➜ HST Maskin AS MEF avd. Telemark
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ÅPNING AV NY TØMMER-
KAI I SAUDASJØEN 

MEF avd. Skog var 
med på åpningen av 
en ny tømmerkai i 
Sauda (Saudasjøen). 
Kaia skal skipe ut om 
lag 20000 m3 i året 
og reduserer transport-
kostnadene med 50 kr/
m3. Ordfører Asbjørn 
Birkeland (Sp) sto for 
den formelle åpningen. 

DIN LYS OG DELELEVERANDØR 

BESØK VÅR NETTSIDE:  WWW.STARTAX.NO
VI ER OGSÅ SPESIALISTER PÅ: Gå inn på vår portal, registrer deg 

og se hele vårt sortiment.
  

 • STARTMOTOR     
 • ALTERNATOR/DYNAMO
 • AC-KOMPRESSOR
 • SERVOPUMPER
 • EGR VENTILER
 • BREMSECALIPER
 • VIFTEMOTOR
 

  

 • FILTER           
 • EKSTRALYS
 • ARBEIDSLYS
 • VARSELLYS
 • MARKERINGSLYS
 • KABEL
 • TILKOBLINGSMATERIELL

MEF AVD. SKOG:

NYE MEDLEMMER
MEF avd. Skog vokser, og vi kan ønske følgende nye 
medlemmer velkommen:
➜ Furuli Skogsdrift AS med base i Alvdal 
➜ Kristian Brennbakk AS med base i Hattfjelldal
➜ Kristensen Skogsdrift AS med base i Skotselv
Takk for tilliten - vi ser fram til å bli kjent med dere!  

REGION SØRVEST

ÅRETS LÆREBEDRIFT I 
SØR-ROGALAND
OKAB Sør-Rogaland gratulerer LHV tjenester AS på 
Finnøy som Årets lærebedrift 2021. Bedriften ble 
valgt for sitt engasjement for lærlinger og ikke minst 
måten de legger til rette for at ungdommer skal få en 
mulighet til å jobbe i en lokal bedrift. 
Gratulerer med prisen!

ÅRETS LÆREBEDRIFT I AGDER
I OKAB Agder var det Heldal Entreprenør som stakk av med prisen som 
årets lærebedrift. Gratulerer så mye, vi gleder oss til videre samarbeid! 

ÅRSMØTER REGION SØRVEST
Mange takk til alle som deltok på årsmøtene til MEF og OKAB Agder og Sør-Rogaland på Utsikten hotell i Kvinesdal i slutten av 
mars. Det var godt oppmøte, og gode faglige innlegg. Spesielt takk til dere som bidro faglig, og våre avtalepartnere.
 En spesiell takk til dere som har tatt på dere verv i MEF/OKAB, og til dere som trer av. 

FØRSTE LÆRLING I  
BRØNNBORER FASTLAND
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 prosjekt- 
leder Ingvar Haukelid informerte om viktigheten av eget fagbrev 
for Brønnborer fastland, og behov for flere skoleplasser  
på anleggsteknikk. 

SKOGDAG PÅ 
MOSJØEN VGS
MEF Skog har deltatt på 
skogdag på Mosjøen VGS avd. 
Marka. Vg2 skogfagselever var 
hyggelige verter sammen med 
Ponsse. Skogfagselevene fikk 
dessuten et stipend fra Ponsse 
på 1000 euro. Gratulerer 
og takk for en fin dag.



Basal AS 

Lille Grensen 3, 0159 Oslo 

basal.no

Tenk overvann.

Tenk rensing.

Tenk Basal.

Permakum - et nytt og spennende sandfang!

Permakum er et lokalt overvannstiltak som hindrer over- 
vannstilførsel og forurensning av lokal resipient ved 
normale regnskyll. 

Permakum infiltrerer overvannet til grunnen rundt hele  
kummen, mens det meste av forurensning og partikler  
blir igjen i kummen. Brukt i et sandfang kan den bli et  
LOD-tiltak i én kum. Gjenbruk av overvann er fremtidsrettet 
og fornuftig! 

Våre norske eiere har god geografisk spredning og leverer  
kortreiste produkter direkte til grøftekanten. 

Beisfjord Sementvarefabrikk AS · Bodø Betong AS · Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS · Førde Sementvare AS ·  
Hedrum Cementstøperi AS · Holmen Betong AS · Jaro AS · Loe Rørprodukter AS · Loe Narmo Betong AS · 
Loe Rørprodukter Nord AS · Loe Sylteosen Betong AS · Midt-Norsk Betong Mosjøen AS · Midt-Norsk Betong Verdal AS · 
Nobi AS · Skjæveland Cementstøperi AS · Ølen Betong AS · Østfold Betongprodukter AS
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33 06 19 10torpmaskin.no post@torpmaskin.no

Ta kontakt for et godt tilbud

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

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

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

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

Vama feiemaskiner  Finsk kvalitet!

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

EHK1800

EHK2200

EHA2500

EHK2500

www.steelwrist.com

UNLOCK YOUR EXCAVATOR

EFFICIENCY

• 7-13 tonns gravemaskiner

• Enestående hydrauliske egenskaper

• Utmerket byggehøyde og vekt

• Ny generasjon X12 och X14 
 tiltrotator

• Følger Open-S-standarden

SQ50
SQ Automatisk Tilkobling System

NY!



MOBILBETALING
– raskt, enkelt og trygt

Enkelt
Betal drivstoff med mobilen.

Raskt
Få betalingstilgang 
uten ventetid.

circlek.no/pro

Trygt
Ingen kort på avveie og 
full kontroll på kjøpene.

 
 
 
 
 
 
 
Nå slipper du å vente på 
posten når du bestiller nye 
firmakort. 

Knytt både eksisterende og 
nye kort til sjåførene raskt 
og enkelt i Kundeportalen. 
Sjåførene får da en 
e-postinvitasjon, registrerer 
seg i Circle K Pro-appen og 
kan straks betale for drivstoff 
med mobilen. 

Løsningen gjør arbeids-
hverdagen enklere og tryggere 
ved å fjerne behovet for 
fysiske drivstoffkort som fort 
kan komme på avveie.
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