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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

AS Hydrema
www.hydrema.com

Service: 613 14 010

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

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

Snakk Med Dumperspesialisten! 

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

Hva skjer når 
bedriften blir 
satt ut av spill?
Med SafeZone stoppes digitale 
angrep før det skjer

Som medlem i MEF kan du få SafeZone i et 
bekymringsfritt mobilabonnement fra Telenor. 
Kontakt oss på 09000 for gunstige betingels-
er og mange andre Telenor fordeler. 
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Inkluderingsbransjen
For et par utgaver siden hadde vi en reportasje om Nikolay Hasli Olderheim her i Anleggsmaskinen. 
Til tross for medfødt cerebral parese og kun én fungerende arm, fikk han oppfylt sin store drøm om 
å bli maskinfører. Dette takket være en ombygd hjullaster, et løsningsorientert og serviceinnstilt 
opplæringskontor og selvfølgelig en velvillig og tålmodig arbeidsgiver, som ønsket å gi ham en sjanse. 
En av de mange personene som kommenterte artikkelen da vi delte den på Facebook, brukte begrepet 
«inkluderingsbransjen» om vår kjære anleggsbransje. Det var ganske treffende!

I denne utgaven kan dere lese om Joakim Helbostad, som strøk i de fleste fag og hadde et enormt 
fravær på skolen. Allerede på ungdomsskolen sa en lærer til ham at «du kommer aldri til å få deg 
jobb». Den samme skolen tok seg ikke engang bryet med å undersøke om han slet med lese- og  
skrivevansker. I dag stortrives han i anleggsbransjen, og er en av sin bedrifts mest betrodde ansatte. 
Dette er altså et nytt eksempel på at vår bransje fortjener betegnelsen «inkluderingsbransjen».  
Og det er utallige slike eksempler. I Anleggsmaskinen har vi de senere årene skrevet om en rekke 
personer med ulike utfordringer – både fysiske og psykiske – som regelrett har blomstret i vår fantas-
tiske bransje. I mange andre bransjer ville de sannsynligvis blitt møtt med stengte dører, avvisende 
kommentarer og likegyldige skuldertrekk. Men ikke her, i «inkluderingsbransjen». 

Jeg synes dette er noe vi alle bør være stolte av. Vi jobber i en tøff og fysisk 
bransje, som kjennetegnes av jordnære, ekte, åpne, ærlige og direkte mennesker. 
Og, ikke minst, av hjertevarme, omsorg og vennlighet. Her er det virkelig rom for 
alle, bare man viser interesse og er villig til å ta i et tak.

Vi i redaksjonen ønsker dere alle en riktig god og velfortjent sommer. Ta vare 
på hverandre.

Runar F. Daler – rd@mef.no

Abonnement: 10 utgaver pr år. Kun kr 550,- 
Bestill hos MEF. Tlf. 22 40 29 00, e-post: anleggsmaskinen@mef.no. 

Utgiver: 
Maskinentreprenørenes 
Forbund

Redaksjon:
Pb. 505, Sentrum, 
0105 Oslo
Fred. Olsens gate 3, 
0152 Oslo
Tlf. 22 40 29 00 
anleggsmaskinen@mef.no

I redaksjonen:
Ansv. redaktør
Runar F. Daler
Tlf: 482 46 412
rd@mef.no

Journalist 
Njål Hagen
Tlf: 917 93 407
nh@mef.no

Roger Ingebrigtsen
Kari Druglimo-Nygaard
Andrea Holtekjølen

Annonser:
A2Media AS
Camilla Sparby
Tlf: 477 07 338
camilla@a2media.no

Bjørnulf Lie
Tlf: 971 66 507
bjornulf@a2media.no

Forsidebilde: 
Runar F. Daler

Design: 
Edda Grafisk AS

Trykkansvarlig: 
www.polinor.no

ISSN 0003-3715 
63. årgang

RE
DA

KT
ØR

EN
Dieseltank 5-45 m3

AdBlue i oppvarmet rom

på ett sted
Alt

Sikker lagring og transport
924 19 800 | veratank.no

®

E N  D E L  A VS T O L T  M E D L E M  A V

INNHOLD

8  Næringsministeren kommer MEF i møte

10  Høye energipriser gir økt etterspørsel

16  Rekordmesse i Tromsø 

26  Volvo Days er tilbake

29  Nye kart viser ressurssituasjonen  
for byggeråstoff i kommunene

30  Gitt opp av samfunnet – ble mønsteransatt  
i anleggsbransjen

34  Gammel kornsilo blir til kunstgalleri

40  Forsyner Europa med stein

46  Fra problem til ressurs

50  Norges første fagprøve med el-graver

56  Etterlengtet IFAT-messe i München

60  Norges- og verdenslanseringer på  
Vei og Anlegg 2022

71  MEF har ordet

72  MEF-nytt

34

56

46



SIDE 8 ANLEGGSMASKINEN | NR.05 | JULI 2022

AKTUELT

Krigen i Ukraina har gått kraftig utover 
både norsk og internasjonal økonomi, med 
uforutsigbarhet og forverrede rammebe-
tingelser. I et brev som ble sendt ut til alle 
i «MEF-familien» 7. juni, skriver admini- 
strerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb, 
blant annet at:

«Vår næring er en av de som er hardest 
rammet i Norge. Årsaken kjenner dere 
bedre enn de fleste: Ekstrem prisvekst på 
sentrale innsatsfaktorer, ikke minst diesel. 
Vi har hver dag og hver uke jobbet for at 
norske politikere skal forstå hvor hardt dere 
som entreprenører er rammet. Vi har gitt 
våre folkevalgte innsikt i virkeligheten for 
enkeltbedrifter og for næringen generelt 
gjennom de to ekstraordinære medlemsun-
dersøkelsene vi har gjennomført.»

VIKTIG GJENNOMSLAG
«Vi har nå fått ett viktig gjennomslag: 
Et MEF-krav om byrdefordeling mellom 
offentlige byggherrer og entreprenørene er 
blitt nasjonal politikk gjennom et grep fra 
næringsministeren. Han har nå sendt ut et 
brev til alle offentlige oppdragsgivere om 
å bidra til at næringslivet ikke sitter igjen 
alene med hele ekstraregningene forårsa-
ket av krigen i Ukraina», skriver Brodtkorb 
videre. Og fortsetter:

«Det er viktig at dere som enkeltbedrifter, 
gjerne støttet av vårt lokale MEF-appa-
rat, tar tak i denne muligheten og følger 
det opp i de kontraktene dere er inne 
i. Næringsministeren sier blant annet:  
– Kontraktsvilkår som er ubalanserte, for 
eksempel ved at risiko for prisøkninger 
legges ensidig på leverandør, kan særlig 
hindre mindre leverandører i å delta 
i anbud. I verste fall kan ubalanserte 
kontraktsvilkår føre til at anskaffelser blir 
dyrere, til skade for både oppdragsgiverne 
og fellesskapet.»

VIDEREFØRER KAMPEN 
Dette gjennomslaget er imidlertid på langt 
nær tilstrekkelig for at MEF og Brodtkorb 
kan si seg fornøyd. 

«Tross massivt press fra mange bransje-
organisasjoner, er det kun bøndene som 
har fått bistand fra regjeringen til å komme 
gjennom krisen. Det er dessverre et bredt 
politisk flertall i Stortinget, med unntak av 
FrP, som helt eller delvis setter foten ned for 
reduserte dieselpriser» skriver hun.

«Vi i MEF hører hva regjeringen og et 
stort flertall i Stortinget sier. Vi synes likevel 
det er skuffende at våre folkevalgte ikke 
engang er villige til å vurdere avgiftskutt. 
Samtidig er vi pragmatiske mennesker som 
alltid setter medlemmenes interesser først. 
Derfor må vi lansere flere løsninger enn kun 
dieselavgiftene. Vi gir oss aldri – og videre-
fører kampen både for akutte tiltak og for å 

stoppe nedtak av samferdselsbudsjettene i 
2023», avslutter Brodtkorb.

RIKTIG RETNING
Næringsministerens brev, i kombinasjon 
med MEFs utrettelige arbeid, har allerede 
ført til konkrete endringer i riktig retning. 

Ett av flere eksempler er en pågående 
anbudskonkurranse i regi av Eidsvoll kom- 
mune og Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid. 
Der fremgikk det av de opprinnelige vilkårene 
at alle priser var faste og ikke ville bli regulert 
for lønns- og prisstigning. MEF-medlemmer i 
området opplevde det som en sterkt urimelig 
og ubalansert risikofordeling, med tanke på 
mulig prisvekst fremover. Etter at MEF tok 
kontakt og viste til næringsministerens brev, 
har oppdragsgiver valgt å gå bort fra fast pris 
og prisjustering i henhold til NS 8406. I tillegg 
ble tilbudsfristen forlenget med en uke. 

TYNGRE  
KJØRETØY

ONE SOLUTION 
TEKNOLOGI DIESEL, 

BENSIN- OG NATURGASS

Godkjent og 
anbefalt av 
Cummins Inc.

ÉN BILPARK.
ÉN MOTOROLJE.
Valvoline™ Premium Blue er nå videreutviklet og 
optimalisert for å beskytte flere motorer enn noen gang 
før. Med One Solution teknologi beskytter vår unike 
motorolje både diesel, bensin- og naturgassmotorer. 

NYHET

  

VALVOLINE OIL AS

Industriveien 27B

2020 Skedsmokorset

Tlf. 64 83 52 00

JOAKIM SKOGLUND

Key Account Manager C&I 

joakim.skoglund@valvoline.no

Tlf. 92 02 70 34

SPESIALISTER PÅ MOTOROLJE 
FOR TYNGRE KJØRETØY

Et krav fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) om byrdefordeling mellom 
offentlige byggherrer og entreprenører, er blitt nasjonal politikk gjennom et grep 
fra næringsministeren.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Næringsministeren 
kommer MEF i møte

Næringsminister Jan Christian Vestre og administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb.  
(Foto: Statsministerens kontor/MEF)
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Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har strømprisen for vanlige 
husholdninger økt med vel 57 prosent siste 12 måneder. For 
næringsvirksomheter har prisen økt med mellom 110 og 130 
prosent (avhengig av type næring) i samme periode. Når prisene 
på fyringsolje (bioolje) og gass også har økt kraftig den senere 
tiden, er det mange som ser etter alternative energikilder. 

Selv om det blåser mye i Norge og vi har mange elveløp, er det 
mange som ikke ønsker flere vind- eller vannkraftverk. Noe annet 
vi har mye av er fjell, og i fjell er det relativt konstant temperatur 
og det er stadig flere som vet å utnytte seg av dette. 

ENERGIBRØNNER
Det gjør også utbygger av Langrønningen næringspark i Bamble, 
i Vestfold og Telemark fylke. Her etableres det en ny næringspark 
tett inntil E18, hvor det skal settes opp store næringsbygg for blant 
annet Biltema, Elkjøp, Megaflis og Byggmax. 

På dette næringsområdet har Sør-Norsk Boring oppdraget med 
å bore energibrønner. Energien som disse produserer skal brukes 
til både oppvarming og kjøling av de mange tusen kvadratmeter 
med næringsbygg. 

– Totalt skal vi bore 23 energibrønner på området, sier Vetle 
Sjørholt, ansvarlig for salg og marked hos Sør-Norsk Boring. 
Han forteller at hvert hull er 250 meter dypt og det skal etableres 
energisentraler i hvert bygg. 

KORTREISTE BORERIGGER
Sør-Norsk Boring AS har drevet med boring og løsninger for funda-
mentering i over 20 år. Med base i Nome kommune i Telemark 
er Sør-Norsk Boring i dag et av Norges ledende spesialfirmaer 
innen boretekniske løsninger. Selskapet utfører oppgaver for store 
utbyggere, små og mellomstore norske selskaper og offentlige bygg-
herrer. Selskapet sysselsetter ca. 55 ansatte og omsatte i 2021 for 
ca. 170 millioner kroner. I 2020 overtok danske Aarsleffs aksjene i 
Sør-Norsk Boring og selskapet ble innlemmet i Aarsleff-konsernet.

Med rekordhøy strømpris og stadig økende oljepriser er det mange som ser etter 
alternative løsninger for oppvarming. Hos Sør-Norsk Boring AS merkes dette ved 
økt etterspørsel etter boring av energibrønner. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no  

Høye energipriser 
gir økt etterspørsel

ETTERSPØRSEL: Ståle Bærland,  
prosjektleder, og Vetle Sjørholt,  
ansvarlig for marked og salg, begge 
fra Sør-Norsk Boring, merker stor 
pågang etter boring av energibrønner. 

BORING: Riggoperatør Bård Aslak 
skal totalt bore 23 energibrønner 
med en dybde på 250 meter på det 
nye næringsområdet i Bamble. 

KORTREIST: Sør-Norsk Boring har et 
stort antall borerigger og de fleste er 
fra Qmatec Drilling, og er produsert i 

Sør-Norsk Borings hjemfylke. 

«I fjell er det relativt konstant temperatur og det 
er stadig flere som vet å utnytte seg av dette.»
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LASErbUTiKKENLASErbUTiKKEN
Tilbud fra 

laserbutikken

Kr. 7.900,-

Helautomatisk planlaser med enkel betjening. 
Topp av aluminium for ekstra beskyttelse av rotorhodet 
ved støt/ fall. Leveres i koffert med ACCEPTOR² 
digital lasermottaker og lader. 

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

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

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

www.laserbutikken.nowww.maskinstyring.com

Sirius1 HSirius1 H

eks. mva.

LASErbUTiKKEN

AmagBLB+92x132sirius1H.indd   1AmagBLB+92x132sirius1H.indd   1 11.01.2021   12:4511.01.2021   12:45

Selskapets maskinpark består i hovedtrekk av borerigger fra 
Qmatec, så man kan si at Sør-Norsk Boring handler kortreiste 
rigger, i og med at Qmatec holder til i samme fylke. 

VANNFORSYNING
– Vi merker økende etterspørsel etter boring av energibrønner, 

sier Sjørholt. Han forklarer den økte etterspørselen med at flere 
ønsker forutsigbarhet i utgiftene til oppvarming og kjøling av 
bygninger. Det er ikke bare fra næringslivet selskapet opplever 
pågang, men også fra private husholdninger som ønsker å endre 
energikilde fra olje eller strøm til bergvarme. 

Sjørholt forteller at selskapet stadig får flere oppdrag med å 
bore etter vann. Dette forklarer han med at det er mange som 
ønsker privat vannforsyning til bruk til for eksempel vanning og 
annet forbruksvann, som nødvendigvis ikke trenger å ha drikke-
vannskvalitet. 

GRUNNVARME

Energibrønner henter varme fra grunnen. Grunn-
varme er en felles betegnelse på utnyttelse av 
lavtemperatur termisk energi i grunnen, utvekslet 
i fjell, grunnvann, løsmasser og jord. Dette er i 
hovedsak solenergi lagret i grunnen som hentes ut 
ved lave temperaturer og oppgraderes til høyere 
temperatur ved hjelp av en varmepumpe.

Grunnvarme er utnyttelse av lavtemperatur energi 
(5 - 15°C) i grunnen, i øvre jordlag, i grunnvanns-
reservoarer eller i borehull i fjell. I de øverste 10 
- 20 meterne av jordskorpen varierer temperaturen 
med overflatetemperaturen og årstiden. Dypere er 
temperaturen stabil gjennom året og bestemmes av 
den geotermiske gradienten og den mildere årstem-
peraturen ved overflaten. Uthenting av varmen kan 
skje ved pumping av grunnvann opp i såkalte åpne 
systemer, eller i lukkede systemer der en frostvæske 
sirkulerer i en lukket krets mellom varmekilden og 
varmepumpens fordamper.

Når det gjelder grunnvarme ligger forholdene vel til 
rette i Norge, spesielt for såkalte lukkede systemer. 
Dersom lokale grunn- og grunnvannsforhold legger 
til rette for uttak av større mengder vann, kan åpne 
systemer være en god mulighet. Kilde: NGU

MAGASIN: Aslak har 200 meter 
borestreng i magasinet og har 
50 meter ekstra liggende. Han 

borer ca. ett hull per dag. 

last / buss / henger

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

Vi vet hva kjøretøyet 
betyr for deg!

Finn et verksted nær deg på www.teamverksted.no
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Adrian Stenseng, maskinfører
Grunnarbeid Entreprenør AS (GRENT)

«Jævla god maskin å kjør!
Jeg synes det er artig å prøve noe nytt da 
– og det gikk veldig fint.»

Se mer på vår nettsidewww.nasta.no - tel: 33 13 26 00

Scan QR-koden

”Vårt bidrag 
til dette 
prosjektet 
strekker 
seg langt 
utover å kun levere 
produkter. Vi har 
vært med å prise 
prosjektet inn mot 
entreprenør. I tillegg 
har vi fått brukt vår 
ekspertise til å finne 
de beste løsningene, 
som sikrer et 
langvarig og trygt 
avfallsdeponi – og 
det er det vi liker 
best å drive med.”

På Bremnes i Sortland kommune ligger Reno 
Vest sitt 5000 kvadratmeter store avfallsmottak. 
Behovet for utbyggingen kom som en følge av 
gravearbeid i regionen.

Tett samarbeid med entreprenøren

Geoproekspert Rune Kristiansen, regional 
salgssjef for VA i Ahlsell, har vært sentral i 
leveransen til prosjektet. Forespørselen til 
Ahlsell kom fra entreprenøren Bulldozer 
Maskinlag Entreprenør AS, som hadde 
totalentreprisen på prosjektet. Sammen med 
entreprenøren fant Ahlsell de beste løsningene, 
og den mest optimale fremgangsmåten for å 
realisere prosjektet. 

— Vi har hatt tett dialog med Bulldozer 
Maskinlag Entreprenør AS hele veien. Det var 
flere utfordringer som måtte løses; hvordan 
skulle vi få lagt membranen, og hvordan skulle 
vi komme til når det ikke eksisterte kjørbar vei 
rundt deponiet? Vi har svært høy kompetanse 
på logistikk og geosynteter i Ahlsell, og kom 
frem til gode løsninger sammen med 
entreprenøren, sier Kristiansen. 

Flerlagssystem med bidrag fra Danmark

Reno-Vest hadde blant annet behov for å kunne 
ta imot PFAS-masser. For å motta farlig avfall og 
oppbevare det på en forsvarlig måte, er det 
avgjørende at grunnen er ordentlig beskyttet 
mot de giftige stoffene. Det krever mange lag 
med membran. 

— Vi har levert dette prosjektet sammen med 
vår danske partner Byggros. Det er de som har 
stått for sveisingen av HDPE-membranen. Til 
sammen er det sju lag som danner en trygg 
grunnmur under avfallet, forklarer Kristiansen, 
og ramser opp de sju lagene:

1.  Avrettet byggegrop

2.  Bentonittmembran 

3.  50 cm sandholdige masser

4.  Bentonittmembran

5.  HDPE-membran

6.  Bentonittmembran

7.  800 grams geotekstilduk

HDPE-membranen ble trykkprøvd og sveiset i 
juni, kort tid før prosjektet ble ferdigstilt og 
overlevert til entreprenør.

Mobilkran en del av løsningen

En av utfordringene med utbyggingen var 
mangel på kjørbar vei rundt hele anlegget. 
Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS hadde selv 
god erfaring med utfordrende logistikk, og etter 
noen sparringsrunder ble partene enige om at 
mobilkran var den beste løsningen på 
veiproblematikken.

— Det ble brukt mobilkran på utleggingen av 
duk og membran. Resultatet ble svært godt, og 
vi er stolte av vår medvirkning i prosjektet, sier 
Kristiansen, som samtidig retter en stor takk til 
Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS for 
samarbeidet. 

En erfaren veileder 

Ahlsells geopro-avdeling holder til i flere lokaler 
rundt omkring i landet. Avdelingen huser noen 
av våre klokeste hoder, med lang erfaring på 
geosynteter og teknisk bistand i prosjekter. 
Kristiansen håper de får bidra som teknisk 
rådgiver på flere prosjekter. 

— Vårt bidrag til dette prosjektet strekker seg 
langt utover å kun levere produkter. Vi har vært 
med å prise prosjektet inn mot entreprenør. I 
tillegg har vi fått brukt vår ekspertise til å finne 
de beste løsningene, som sikrer et langvarig og 
trygt avfallsdeponi – og det er det vi liker best å 
drive med, smiler Kristiansen.

Den avsluttende oppfordringen fra geopro-
eksperten er sånn sett enkel: Ta kontakt med 
geopro-avdelingen til Ahlsell for å få en erfaren 
veileder med i prosjektene. 

Rune Kristiansen,
regional salgssjef for VA i Ahlsell

Slik bidro Ahlsell til å 
bygge ut avfallsdeponi 
for farlige masser

Prosjektleveranse fra geopro-ekspertene:

Hva gjør du når et ordinært avfallsmottak skal utvides til et kategori 
2-deponi – uten at det foreligger kjørbar vei rundt hele anlegget? 
Utfordringen havnet hos geopro-avdelingen ved Ahlsell Sortland. Tett 
samarbeid med entreprenør og vår danske partner Byggros resulterte i et 
trygt deponi, som nå mottar farlige masser og avfall fra regionen.  
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– Vi ønsker dere velkommen hit til anleggs-
messa i Tromsø – den arktiske hovedsta-
den. Det har vært pandemi, det har vært 
avstand, det har vært karantene. Vi har til 
og med hatt søringkarantene. Vi har avlyst 
mange arrangementer de siste årene, men 
nå er vi endelig tilbake, sa Tromsø-ordfører 
Gunnar Wilhelmsen under den offisielle 
åpningen av messa. 

NOE FOR ENHVER
Dette var syvende gang NNBA ble arran-
gert. I år kunne messa by på blant annet 
nordnorsk mesterskap for lærlinger, kåring 
av årets bygge- og anleggsprosjekt, rekrut-
teringsdag med hele 740 niendeklassinger 
på besøk, egen messebarnehage, akrobatisk 
og humoristisk underholdning fra det lokale 
scenekunsthuset Kulta, samt en rekke ulike 

aktiviteter hos mange av utstillerne. Med 
164 «stands» ute på den store sletta og 
ikke mindre enn 120 mindre standplasser 
i Nord-Norges største oppvarmede teltrigg, 
var det noe for enhver smak og interesse.

FOLKEFEST
Da også værgudene viste seg å være på 
arrangørenes side, lå det meste til rette 

for at NNBA 2022 skulle bli en skikke-
lig folkefest. Og det ble det til gangs! 
Forrige gang messa ble arrangert, i 2019, 
var 9400 mennesker innom portene, og 
rekorden på 7000 besøkende fra 2016 
ble da slått.

På årets messe fant altså mer enn 11 000 
mennesker veien til området som har blitt 
oppkalt etter selveste Nelson Mandela, i 
etterkant av den store konserten som ble 
arrangert der til Mandelas ære i 2005.

STOR INTERESSE FOR BRANSJEN
– Det har vært helt fantastisk! Vi slo alle 
rekorder, og endte opp med 11 047 besø-

kende. Vi hadde jo ambisjoner om å kunne 
komme opp i 10 000, men dette overgikk 
alle forventninger, sier en svært fornøyd og 
litt sliten Jorunn Nyheim etter at messe-
portene er lukket for denne gang. Hun er 
Maskinentreprenørenes Forbunds distrikts-
sjef i Tromsø, og har vært prosjektleder for 
NNBA 2022.

– Dette viser at vi er en viktig næring. 
Det er jo faktisk landets største distrikts-
næring, og det store antallet besøkende 
viser at det er stor interesse for bransjen. 
Tilbakemeldingene vi har fått så langt tyder 
på at både besøkende og leverandører er 
godt fornøyde, sier hun.

FLOTT BELIGGEHET: Med nærhet 
til byen, rett ved Ishavskatedralen 

og Tromsøbrua, har NNBA en svært 
sentral og attraktiv beliggenhet.

ÅPNING: Ordføreren i 
Tromsø kommune, Gunnar 
Wilhelmsen, sto for den  
høytidelige åpningen  
av NNBA 2022.  
I bakgrunnen  
står «messe- 
general»  
Herbjørn  
Nilsen.

FORNØYD GJENG: 
Fra venstre: Martin 
Grønnslett (regionsjef 
Nord i MEF), Herbjørn 
Nilssen («messegene-
ral» og daglig leder 
i Maskinentreprenør 
Herbjørn Nilssen AS), 
Gunnar Wilhelmsen 
(ordfører Tromsø kom-
mune), Jorunn Nyheim 
(distriktssjef Tromsø i 
MEF, og prosjektleder 
for NNBA 2022) og 
Karina Krane (adm. dir. 
i NESO).

HØYT OPPE: MEF-
sjef Julie Brodt-
korb er vant til å 
ha en høy stilling, 
men sjelden så høy 
som her, da hun 
ble løftet 28 meter 
til værs i en lift. 

SPEKTAKULÆRT: 
Det lokale scene-
kunsthuset Kulta 
serverte morsom, 
akrobatisk og til 
tider halsbrekkende 
underholdning 
rundt omkring på 
messeområdet.

FOR DE MINSTE: Georg (5) og Vemund (4) koser seg i «entreprenør-
barnehagen» med de små maskinene. De er på messa sammen med 
moren Ingvild Fjellstad, som jobber som lastebilsjåfør og maskinfø-
rer hos Maskinentreprenør Tor Gabrielsen AS.

SPENT: Her er det Maria Jernberg Thune, fra 
9. klasse på Langnes skole, som prøver seg på 
tivolislegga

UNGDOM: Mange ville prøve tivolislegga. Ikke 
minst mange av de 740 niendeklassingene som 
var på besøk på messas første dag.

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse (NNBA), som ble arrangert på Mandelasletta i 
Tromsø 10.-12. juni, ble en enorm suksess. Med over 11 000 mennesker innom i 
løpet av helgen, var det tidenes best besøkte.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Rekordmesse 
i Tromsø
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Leverer slitestål til nesten alle typer maskiner

Profilstål

Sidebeskytter

Kompakte
tannholdere

Skjærestål

Påsveisede vinkler

Cat J-system

Påboltstål

Segmenter mellom tennene

Skjær og end bits dozere

Strips

Topp-plater Hardmetall- 
brikker

Kamp- 
profilstål

Volvo-
segmenter

Ripper- 
tenner

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

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

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

www.slitestalkompaniet.no

Seismic - så 
oppnår du 
raskere ditt 
kompakterings- 
mål, sparer 
overfarter 
og drivstoff

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

Dynapac Seismic CA1500 - CA6500
Shaking up compaction

www.dynapac.com
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Beste  
anlegg  
i nord
AS Oscar Sundquist stakk av 
med prisen for årets anlegg 
i Nord-Norge i perioden 
2021-2022, med damprosjektet 
«Store Måsvatn» i Finnmark.

– Dette er en prestisjefylt pris. Alle de 
tre nominerte er allerede vinnere, i og 
med at de har blitt kåret til beste anlegg i 
sine respektive fylker, sa MEFs regionsjef 
Martin Grønnslett under festmiddagen 
lørdag kveld, da premieutdelingen fant 
sted.

Juryens begrunnelse ble så lest opp 
av MEFs distriktssjef i Nordland, Gøran 
Kimsaas.

– Det var mange gode prosjekter i 
perioden 2019-2022, men vinneren 
utpekte seg på alle punktene i kriteriene 
som er satt. Prosjektet har ivaretatt god 
byggeskikk og arkitektur, og bildene fra 
prosjektet er jo spektakulære – det er 
rett og slett vakkert utført. Prosjektet 
har blitt utført i vanskelig terreng og med 
store værutfordringer, men selskapet har 
håndtert det på en utmerket måte. Både 
HMS og samarbeidet mellom de utfø-
rende aktørene har også fungert svært 
godt, sa han blant annet, før han annon-
serte vinneren.

De to andre nominerte var LNS med 
prosjektet «Andfjord Salmon» i Nord-
land og Maskinentreprenør Herbjørn 
Nilssen AS med prosjektet «Skjelnan 
boligfelt» i Troms.

Nord-Norges beste 
maskinførerlærlinger
Adrian Elvenes fra Taraldsvik 
Maskin AS i Narvik Nordland ble 
kåret til den beste av de beste 
nordnorske maskinførerlærlin-
gene. Premien, foruten heder og 
ære, er en tur til Eskilstuna på 
Volvo Days i 2023.

Maskinførerkonkurransen ble gjennom-
ført på messas første dag, mens selve 
kåringen fant sted under festmiddagen 
lørdag kveld. Deltakerne, som har blitt 
valgt ut etter egne uttakskonkurranser, 
var Adrian Elvenes (19) og Daniel Larsen 
(20) fra Nordland, Olise Haugan (19) 
og Adrian Fosshaug (22) fra Troms, og 
Fredrik Trosten (20) fra Finnmark.

GRAVEMASKIN OG HJULLASTER
Maskinførerlærlingene konkurrerte med 
 både hjullaster og gravemaskin. Grave-
maskindelen gikk ut på graving og 
avretting av en grop for nedsetting av en 
betongkum. Med hjullasteren skulle man 
bl.a. kjøre en runde med en bøtte full av 

vann, som sto oppå et oljefat. Førerne ble 
trukket poeng for vannet som skvulpa 
ut av bøtta. Adrian Elvenes var altså den 
som mestret begge øvelsene best totalt 
sett. Vi gratulerer!

STAS: Daglig leder i AS Oscar Sundquist, 
Áigin Bakken, mottok prisen for årets 
anlegg i Nord-Norge, på vegne av bedriften. 
De andre på bildet er, fra venstre, Herbjørn 
Nilssen og Per Ola Nilssen fra Herbjørn 
Nilssen AS, Ståle Nilsen fra LNS (skjult bak 
blomstene), og MEFs Martin Grønnslett og 
Gøran Kimsaas. 

Fra venstre: Olise Haugan og Adrian Fosshaug fra Troms, 
Adrian Elvenes (vinneren) og Daniel Larsen fra Nordland, 
og Fredrik Trosten fra Finnmark.

KONKURRANSE: Her fra 
hjullasterkjøringen.

GRAVEMASKIN: Her fra den spennende 
gravemaskindelen, som var den delen av 

konkurransen som tok mest tid.
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Det norske selskapet The Coring Company hadde 
sin messedebut på NNBA 2022. Selskapet har 
store ambisjoner.

The Coring Company, som ble etablert i oktober 2019 og har 
rundt 20 ansatte, har ennå ikke hatt en eneste betalende kunde. 
Men det vil snart endre seg, skal vi tro prosjektsjef Bjørn Rune 
Bjørsvik (t.v.) og IT-konsulent Michael Aglen.

LANGT FÆRRE BOREHULL
– Vi har utviklet en programvareløsning som kan redusere 
kostnadene ved grunnundersøkelser med opptil 40 prosent, 
sier Bjørsvik.

– Vår løsning gjør at ved å hente ut langt mer data ved 
prøveboring, kan man bore langt færre hull. Man får heller 
ingen overraskelser i grunnen. Grunnleggeren av selskapet, 
Frida Vonstad, som har doktorgrad i geoteknikk fra University 
College London, har utviklet programvaren Sample Control 
System (SCS).

– Vi har nå begynt med bygg- og anleggsbransjen, og skal 
inn i gruveindustrien mot slutten av året. Deretter følger land-
bruk, deep sea mining og også space mining, sier Bjørsvik 
entusiastisk.

– Dette er den første messa vi er på. Vi begynner nå i Norge, 
før vi satser videre i Norden, så Europa og hele verden. Vi tror 
vi har et helt unikt produkt, som vil slå godt an, avslutter han.

Er det noe poeng å være fagorganisert?
Under NNBA-messa arrangerte 
arbeidstakerorganisasjonen Parat 
en debatt om hvorvidt det lønner 
seg å være fagorganisert.

Skjønt, det ble ikke mye debatt, da alle tre 
debattanter var enige om at det er lurt å 
være organisert.

Debatten ble ledet av generalsekretær i 
YS-forbundet Parat, Trond Reidar Hole. 
Deltakerne var MEF-sjef Julie Brodtkorb, 
Parat-leder Unn Kristin Olsen og professor 
ved Universitetet i Tromsø, Rudi Kirkhaug.

FORDEL FOR BEGGE PARTER
At Parat-lederen Unn Kristin Olsen er 
positiv til fagorganisering, kom neppe som 
noen overraskelse.

– Det er viktig å være organisert. Det 
organiserte arbeidslivet er en av grunn-
pilarene i den norske samfunnsmodellen. 
Faller grunnpilaren, så faller den norske 
modellen, og da vil vi ikke ha det norske 
velferdssamfunnet slik vi kjenner det i dag, 
sa Olsen bestemt.

Administrerende direktør i MEF, Julie 
Brodtkorb, vil også gjerne ha flere fagor-
ganiserte ansatte i bransjen.

– Ja, vi opplever at det er en fordel. Det 

er jo mye enklere for en arbeidsgiver å 
forholde seg til tillitsvalgte og til en profe-
sjonell organisasjon. Videre er det en stor 
fordel at man har en tariffavtale der ting 
er avgjort, sånn at man slipper å ha mange 
problemstillinger i hver enkelt bedrift, sa 
Brodtkorb.

– Som Julie sier, så er det et gode for 
arbeidsgiverne at arbeidstakerne er orga-
nisert. Men det er selvfølgelig også et stort 
gode for arbeidstakerne. Det gir en trygghet 
i arbeidslivet at de har en sterk organisa-
sjon i ryggen hvis noe skulle skje, sa Unn 
Kristin Olsen.

TILHØRIGHET
– Kan vitenskapen gi oss et fasitsvar på om 
det er bra for et samfunn at det er mange 
organiserte arbeidstakere? spurte ordstyrer 
Trond Reidar Hole den tredje debattanten, 
professor Rudi Kirkhaug.

– Vi som forsker på organisasjon og 
lederskap, ser at de samfunn som funge-
rer bra og overlever på sikt, som oftest er  
stabile og velorganisert på alle plan. Og de 
organisasjonene som overlever og tjener 
penger på lang sikt, har gjerne arbeidstakere 
som føler tilhørighet til organisasjonen og 
er fagorganiserte, sa han.

DEBATT: Arbeidstakerorganisasjonen Parat arrangerte debatt på NNBA 2022. Den ble ledet av 
generalsekretær i Parat, Trond Reidar Hole (til venstre). Deltakerne var MEF-sjef Julie Brodtkorb, 
Parat-leder Unn Kristin Olsen og professor ved Universitetet i Tromsø, Rudi Kirkhaug.

Vil revolusjonere grunnundersøkelser

AMBISJONER: Prosjektsjef Bjørn Rune 
Bjørsvik (t.v.) og IT-konsulent Michael 
Aglen i The Coring Company har stor 
tro på løsningene de selger.
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Se alt av tanker 
og tilbehør på  
dieseltank.no

På standen til Tess viste Enerpac fram smarte 
løsninger for å forflytte tung last. Blant annet 
«skidding-systemet» LH400, som kan trekke en last 
på opptil 400 tonn.

– Enerpacs historie går tilbake til 1910, med produksjon av vann-
pumper til Fords Model T-bilmotor. Siden har vi utviklet oss til å 
bli en global markedsleder innen høytrykkshydrauliske verktøy 
forteller Lis Wium, Account Manager i Enerpac.

– Med skidding-systemet LH400 kan du trekke eller skyve det 
du vil forflytte på en sikker og enkel måte. Systemet er bygget opp 
av stålskinner – eller glidespor – med teflonbelagte puter, som 
gjør at lasten glir lett over sporene. Systemet er lett å manøvrere 
og intuitivt å sette sammen og ta fra hverandre etter bruk. I et 
standard oppsett får man med fem-meters skinner, men man kan 
bygge på med mer hvis det er behov for det, sier hun, før hun viser 
fram et annet system.

– Vi har også med oss løftesystemet Cube Jack SCJ50, som 
er perfekt der du ikke kommer til med en konvensjonell kran. 
Systemet har automatisk mekanisk låsing for hver løftesyklus og 
kan løfte 200 tonn to meter oppover. Det er et trygt og sikkert 
system med et lite fotavtrykk, sier hun.

Det er slagordet til den lokale bedriften 
Vacumkjempen Nord-Norge, som har over 
20-års erfaring med flytting av masser og 
væsker ved bruk av vakuum og trykk.

– Dette er den eneste messa vi er på i Norge i år, men vi 
var også på den store IFAT-messa i München nylig, sier 
Stig Kristiansen i Vakumkjempen Nord-Norge, som har 
i overkant av 10 ansatte.

– Vi pleier å være her på NNBA, for vi ønsker jo å være 
synlige i markedet. Vårt markedsområde er hovedsakelig 
fra Bodø til Kirkenes, forteller han. 

FAR OG SØNN: Stig (til høyre) og Stian Kristiansen i Vakum-
kjempen Nord-Norge ønsker å være synlige i hjemmemarkedet.

Kan trekke 400 tonn

KAN FLYTTE TUNGT: Lis Wium, Account Manager i Enerpac, viser her 
fram skidding-systemet LH400.  

«Vi blås i ka vi sug»
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Dagenborg Maskin  
har fått Brokk 
– Vi må selvfølgelig være her på 
messa, vi som er lokale, sier Frank 
Hammergren på kav østlandsk. 
Hammergren, som jobber på delela-
geret hos Dagenborg Maskin, er 
opprinnelig fra Tønsberg, men har 
bodd i Tromsø i 27 år.

– Vi begynte med å selge traktorer, mens 
anlegg lenge var en bigeskjeft. Men så snudde 
det helt rundt. Nå har vi kun deler og service til 
traktorer, mens det ellers er salg av anleggsmas-
kiner og utstyr. Vi er den enste CASE-forhand-
leren i landet, og vi solgte denne maskinen her 
i går, sier han og peker på 8-tonneren CX85D.

– Ellers har vi bl.a. hoppetusser fra Mikasa, 
slitedeler, verktøy m.m. fra Kramp, piggham-
mere fra Furukawa og snøploger fra Aebi 
Schmidt. Og nå har vi også begynt å selge 
fjellsplittere fra Darda og Brokk, forteller han.

TYSK KVALITET
– Det har vært mye interesse rundt denne her, 
sier Brokk-selger David Netskar, og peker på 
fjellsplitteren fra Darda. 

– Darda er tysk kvalitet og eies av Brokk. 
Med denne kan man splitte fjell helt uten støy 
eller rystelser. Det er første gang vi er repre-
sentert her på messa. Neste gang tar vi kanskje 
med noen fjernstyrte rivningsmaskiner også, 
smiler han.

Elektrisk prototype  
fra HeatWork
HeatWorks minste teletiner noen gang – og den er elektrisk. 
Produksjonen starter etter sommeren.

– Ingen kan konkurrere med vår HW3600; en skikkelig allround-maskin, med 
630 meter slange som kan tine hele 200 kvadratmeter opp til 80 cm nedover 
i døgnet. Det er den vi selger klart mest av, sier Leif Strandli, HeatWorks 
salgsansvarlig i nord. 

– Den største nyheten her er likevel denne lille her, sier han og viser fram 
protypen MY9, en elektrisk teletiner på 9 kW.

– Den har 50 meter slange og kan tine opp mot 28 kvadratmeter 50 cm i 
døgnet. Vi har aldri hatt en så liten teletiner før, og den er meget praktisk med 
tanke på frakt. Vi er klare til å starte produksjonen av den, forteller Strandli. 

I lekegrinda 
Dumpere, lastebiler, 
gravemaskiner,  
hjullastere og andre 
kjøretøy kjørte rundt 
i et tilsynelatende 
kaos på Mandelasletta. 
Heldigvis var maskinene 
i miniatyr.

Det var Tromsø RC Bil- og 
Maskinklubb som sto bak 
den spesielle standen, som 
tiltrakk seg stor oppmerksomhet på messa.

– Det har vært veldig mange innom her som synes det er spennende. 
Tromsø RC Bil- og Maskinklubb er en ny klubb, som starta i 2020. 
Vi begynte da med tre personer, men nå er vi oppe i ti medlemmer, 
forteller Torbjørn Sørensen, som styrer en long reach-gravemaskin da 
vi møter ham.

– Dette er den eneste av sitt slag i Norge. Armen rekker 1,4 meter, 
men på den ekte maskinen rekker den 19,6 meter. Maskinen har et 
størrelsesforhold på 1:14, forklarer han.

– Vi er her for å reklamere for klubben vår, og vi håper vi kan rekruttere 
noen nye medlemmer. 

NYTT SAMARBEID: Frank Hammergren (t.v.) i 
Dagenborg Maskin og David Netskar i Brokk

EL-NYHET: Leif Strandli, HeatWorks salgsansvarlig i nord, står mellom nykommeren 
MY9 og bestselgeren HW3600. 

HOBBY: Torbjørn Sørensen i Tromsø RC Bil- 
og Maskinklubb håper på flere medlemmer 
i klubben. Long reach-gravemaskinen er til 
venstre i bildet.
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MASKINSHOW: Volvo Days er tilbake etter en 
lengre korona-pause. I løpet av tre uker fikk 
ca. 7000 besøkende se og prøvekjøre maskiner 
ved Volvos demoanlegg i Eskilstuna. 

Temaet for årets Volvo Days i Eskilstuna 
i Sverige var «Change starts here», og for 
mange av de ca. 7000 besøkende til arran-
gementet de tre ukene i begynnelsen av 
juni, var det store endringer de var vitne til. 

– Da vi avduket de første elektriske 
maskinene på Bauma i 2019 hadde vi lite 
kjennskap til markedet, men vi bestemte 
oss for å ta ledelsen i utviklingen. Innen 
2040 skal alle kjøretøy og maskiner fra 
Volvo-konsernet være fossilfrie, sa Melker 

Jernberg, konserndirektør i Volvo CE, til 
et stort pressekorps første arrangements-
dag. Han fortalte at for å oppnå dette skal 
«alle» løsninger brukes – batterielektrisk, 
brenselscelle, biogass, hydrogen og sikkert 
noen flere.  

Men før det skal Volvo CE kutte utslipp 
fra egen produksjonen med 50 prosent 
innen 2030, mens utslippet fra maskin-
parken skal kuttes med 30 prosent innen 
samme tid.

Etter en lengre korona-pause var Volvo Days i Eskilstuna tilbake.  
På hjemmebane viste Volvo CE frem hele rangen av maskiner – fra de  
minste elektriske til 100-tonns beltegraver og tipptruck. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Volvo Days er tilbake

FLERE NYHETER
Gjennom en rekke produktdemonstra-
sjoner og omvisninger – både fysiske og 
virtuelle – fikk besøkende ta del i høyde-
punkter som Volvos utvalg av elektriske 
kompakte maskiner og ladeløsninger, i 
tillegg til selskapets største elektriske grave-
maskin, EC230 Electric. 

For oss i Norge var ikke den store fabrikk-
bygde el-graveren noen nyhet da Norge 
er et pilotmarked, og maskinen hadde 
verdenspremiere på Arctic Entrepreneur 
allerede i april. 

I 2021 solgte Volvo CE totalt nesten 100 
000 maskiner på verdensbasis. Av disse var 
kun 321 elektriske små-maskiner, hvor om 
lag halvparten ble solgt i Norge. 

Konsernsjef Jernberg mener det er en 
god start. 

– Etterspørselen av elektriske maskiner 
øker fra kunder over hele verden, og flere 
kunder etterspør større el-maskiner, sa han.  

MYE NYTT: 
Hjullasteren 
L350H har  
fått flere opp-
graderinger. 

HELT NY: L200H High Lift skal gi økt 
produktivitet og drivstoffeffektivitet i 
tømmerhåndteringen. 
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OPPGRADERT L350H
Hjullasteren L350H har fått flere oppgra-
deringer, blant annet er nå hele drivlinjen 
produsert av Volvo, inkludert aksler og 
girkasse, og den leveres med tredjegenera-
sjons OptiShift som standard. Teknologien, 
som allerede finnes på Volvo L110H - L260H 
hjullastere, kombinerer Reverse-By-Braking 
og Lock-Up i girkassen, og skal øke drivstoff- 
effektiviteten med opptil 15 prosent. 

Ifølge Volvo er effektiviteten ytterligere 
forbedret ved hjelp av et optimalisert 
utvekslingsforhold i girkassen og en ny 
converter som skal gi opptil 22 prosent 
mer trekkraft, avhengig av valgt gir og 
maskinhastighet.

Hydraulikksystem med økt respons, nye 

løfte- og tiltsylindre, samt et arbeidstrykk 
som er økt med 10 prosent, skal gi raskere 
arbeidssykluser og høyere produktivitet. 

Hjullasteren er i tillegg forsterket med et 
nytt og mer robust øvre rammeleddslager.

NY HIGH LIFT
En annen ny maskin er den helt nye hjul-
lasteren L200H High Lift, som skal gi økt 
produktivitet og drivstoffeffektivitet i 
tømmerhåndteringen.

L200H High Lift er basert på L180H High 
Lift, som den erstatter. Ifølge Volvo er en 
viktig endring muligheten for å benytte 
opptil 13 prosent større tømmerklype – 
noe som er muliggjort ved økt stabilitet og 
27 prosent høyere løftekapasitet.

Det nye lasteaggregatet har forsterket 
lastearm, tverrbjelke og rotatorenhet. De 
ekstra kreftene gjør at den maksimale løfte-
kapasiteten øker fra 8,8 tonn til 11,4 tonn. 
Tømmerklypene har også vokst – der den 
største har økt fra 3,8 m2 på forrige modell 
til 4,3 m2. 

L200H High Lift er utstyrt med 875 
L4-lavprofildekk som standard, som skal 
gi bedre stabilitet og mindre marktrykk.

For de som ikke hadde muligheten til 
å delta fysisk i løpet av det tre uker lange 
programmet, tilbød Volvo CE for første 
gang en digital opplevelse som skulle 
sikre at alle – uansett hvor de befant seg 
i verden – skulle kunne oppleve årets 
Volvo Days. 

SJEF: Melker Jernberg, konserndirektør 
i Volvo CE, fortalte at Volvo CE skal kut-
te utslipp fra egen produksjonen med 
50 prosent innen 2030, mens utslippet 
fra maskinparken skal kuttes med 30 
prosent innen samme tid.

RALLY: Klara Andersson er sjåfør på den 
elektriske rallybilen og deltar i RX Rallycross. 

Blant sponsorene er den svenske Volvo- 
forhandleren Swecon. I førerstolen sitter 

for anledningen Tom Engebretsen, direktør 
salgssupport i Volvo Maskin.  

– Byggeråstoff brukes i stort omfang i hele 
landet og har høye transportkostnader, så 
det er viktig at kommuner og fylker sørger 
for å ha tilstrekkelig lokal tilgang. Kartene 
vi nå lanserer gir en oversikt over levetiden 
for pukk- og grusressurser, og er ment som 
et hjelpemiddel i arealplanleggingen, sier 
Rannei Skjermo Telstad, samfunnsøkonom 
i DMF. Hun har ledet arbeidet med kartene.

ET GODT VERKTØY 
DMFs to nye kartløsninger skal vise hvor 
mange år hver enkelt kommune vil ha 
tilgang på egenprodusert knust fjell og 
løsmasser som grus og sand før de går tom 
for ressurser. Telstad forklarer at kartene vil 
gi kommuner og fylker et godt verktøy for å 
vurdere fremtidens ressurssituasjon, både 
i egen kommune og i regionen.

– Kommunene og fylkene får nå en god 
oversikt over levetiden ikke bare i egen 

kommune, men også i nabokommuner, 
som vil være nyttig når det skal planleg-
ges for framtidig forsyning av byggeråstoff, 
sier Telstad.

Kartene er basert på tall fra DMFs 
rapport "Levetidsanalyse av byggeråstoff 
i Norge", hvor uttakenes årlige driftsrap-
portering til DMF ligger til grunn. Dagens 
kart er basert på tall fra 2020, men skal bli 
oppdatert årlig.

STOR NYTTEVERDI 
Ifølge DMF viser kartet for knust fjell at 
nesten 30 prosent av kommunene ikke har 
uttak av knust fjell, og at to av fem kommu-
ner vil være tomme for knust fjell om ti år, 

gitt nåværende produksjon. For grus viser 
kartet at 50 prosent av norske kommuner 
ikke har uttak av grus.

– Det kan hende at en del kommuner ikke 
er klar over egen ressurssituasjon, og når 
man først har gått tom for byggeråstoff kan 
det ta mange år fra man har fått regulert et 
område til uttak frem til uttaket er i drift, 
sier Telstad.

– Det gir derfor stor nytteverdi for 
kommunene å ha oversikt over levetiden 
for lokale pukk- og grusressurser, og vi 
håper kartene vil hjelpe kommuner til 
bedre beslutninger rundt tilgangen til og 
forvaltningen av disse ressursene, sier 
Telstad avslutningsvis. 

Knust stein og løsmasser, 
som sand og grus, er 
ikke-fornybare ressurser 
som er helt sentrale for 
både vei- og husbygging. 
Nå lanserer Direktoratet 
for mineralforvaltning 
(DMF) to digitale kart 
som gir en oversikt over 
levetiden for grus- og 
pukkressurser i alle 
Norges kommuner.
Tekst: Njål Hagen – nh@mef.no

Nye kart viser 
ressurssituasjonen 
for byggeråstoff 
i kommunene

KART: De nye interaktive kartene vil bl.a. 
være nyttig når kommunene skal vurdere om 
et uttak bør utvides eller om det er behov for 
å etablere et nytt uttak for å sikre fremtidig 
tilgang på byggeråstoff. (Illustrasjon: DMF)
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Han trivdes aldri på skolen, Joakim Helbo-
stad (27). Rent sosialt fungerte det greit 
nok, men det faglige var han ukomfortabel 
med omtrent fra dag én på barneskolen 
i Namdalseid, fire mil nord for Steinkjer. 
Lesing, skriving, matematikk og engelsk 
var noe han fryktet stadig mer etter hvert 
som årene gikk. 

– Jeg hata skolen. All teorien. Papirar-
beidet. Spesielt de tre siste årene på grunn-
skolen – altså ungdomsskolen – var det ille. 
Jeg kom meg gjennom med stort sett toere 
og noen treere, men jeg hadde mye fravær, 
forteller Joakim åpenhjertig til Anleggsmas-
kinen, der vi møter ham på et VA-prosjekt 
i et boligfelt i utkanten av Steinkjer.  

– En av lærerne mine på ungdomsskolen 
sa at «du kommer aldri til å få deg jobb, 
fordi du sluntrer unna lekser og prøver, får 
dårlige karakterer og skulker», forteller han 
og ser ned i bordet foran seg.

60 DAGER FRAVÆR, STRYK I FEM FAG
Det skulle raskt vise seg at videregående 
skole ikke ble noe bedre for unge Joakim. 
Etter at han fikk sommerjobb via en bekjent 
hos en gjenvinningsbedrift i Fauske i Nord-
land, valgte han å begynne på videregående 
der.

– Førstevalget mitt var egentlig idretts-
linja, fordi jeg drev med spydkast og kule-
støt. Andrevalget var medielinja, siden jeg 
var interessert i data. Men jeg kom ikke 

inn på noen av dem. I stedet valgte jeg Vg1 
Bygg- og anleggsteknikk, mest fordi flere 
av vennene mine hadde søkt på det, sier 
Joakim. 

– Igjen ble det skulking, masse fravær og 
dårlige karakterer. Jeg kom meg ikke opp 
om morgenen, men ble heller hjemme og 
spilte data, eller var ute med venner og drev 
dank. I tillegg jobba jeg deltid i gjenvin-
ningsbedriften. Det gikk så dårlig på skolen, 
og det ble også så vanskelig økonomisk, at 
jeg valgte å dra tilbake til Steinkjer for å 
fullføre året der. Det endte med stryk i fem 
fag og 60 dager fravær.

SÅ IKKE LYST UT
Han gikk videre på rørleggerlinja på Vg2, 
men han var ikke akkurat attraktiv blant 
potensielle arbeidsgivere. 

– Jeg fant ut i løpet av Vg1 at jeg kunne 
tenke meg å bli rørlegger, så jeg valgte Vg2 
Rørlegger i Steinkjer. Jeg fullførte rørleg-
gerfaget, men strøk i stort sett alle felles-
fagene. Med alt fraværet i tillegg ble det 
umulig å få læreplass, selv om jeg sendte 
mange søknader og både ringte og besøkte 
bedrifter. Hadde jeg forstått litt mer hva det 
betydde for framtida den gangen, hadde 
jeg nok jobba mer og unngått alt fraværet. 
Men det er ikke alltid så lett når man er 17 
år og umoden, sier Joakim, som i dag bor 
i Ogndal i Steinkjer kommune.

– I stedet fikk jeg jobb som hjelpemann 

i et flyttebyrå via en bekjent her i Namdal-
seid, men jeg valgte å slutte etter et års 
tid, da jeg ikke trivdes noe særlig, forteller 
Joakim. Han endte dermed opp på NAV, 
og fremtidsutsiktene så ikke direkte lyse ut. 

MISTA LAPPEN
Redningen ble en barndomsvenn av faren 
til Joakim,  som jobber som maskinfører 
hos den lokale maskinentreprenøren Odd 
Einar Kne AS.

– Jeg møtte tilfeldigvis Odd Ivar Kasper-
sen, en barndomsvenn av min far, på en fest. 
Han fortalte at de trengte hjelp her i bedrif-
ten, i første omgang en sommerjobb som 
«hjelpemann». Jeg har alltid sett litt opp til 
Odd Ivar og tenkte det ville vært hyggelig 
å jobbe sammen med ham. Dermed tok 
jeg kontakt med driftssjef Bjørn Aakre hos 
Odd Einar Kne, og han inviterte meg inn 
på intervju. Der ble det verken fokusert 
på skole, fravær eller karakterer, men mer 
på hvordan jeg er som person, hva slags 
fritidsinteresser jeg har, og så videre. Uka 
etterpå fikk jeg begynne på sommerjobb, 
forteller Joakim fornøyd. 

Han kom raskt inn i et godt arbeidsmiljø 
og trivdes godt på jobb. Likevel gikk det 
ikke som han håpet til å begynne med.

– Jeg var så dum at jeg klarte å miste 
lappen noen uker ut i sommerjobben. Det 
gikk litt fort i 60-sona. Det var ikke noe 
moro å fortelle det til arbeidsgiver. Jeg kom 

Elendige karakterer og enormt fravær til tross; ingen fanget opp at Joakim Helbostad  
slet med lese- og skrivevansker. «Du kommer aldri til å få deg jobb», sa ungdoms-
skolelæreren. I dag stortrives han hos maskinentreprenør Odd Einar Kne AS. 
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Gitt opp av samfunnet 
– ble mønsteransatt 
i anleggsbransjen

PRAKTIKER: Joakim Helbostad 
strøk i de fleste fag på skolen. 
Alt det teoretiske var skrem-
mende. Praktiske oppgaver, 
derimot, har han alltid vært 

komfortabel med. Kanskje Ikke 
så overraskende at han fant 
sin plass i anleggsbransjen.

«Det ble verken fokusert på skole, fravær eller karakterer, 
men mer på hvordan jeg er som person»

Joakim Helbostad
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meg jo på jobb hver dag likevel, men det er 
klart at det å miste lappen hjalp meg nok 
ikke med tanke på å få fortsette i bedriften. 
To uker før sommerjobben var over, spurte 
jeg om det var mulig å få fortsette. Svaret 
var da «nei».

BLE MOTIVERT
Tilfeldigheter skulle imidlertid føre til at 
han likevel fikk fortsette hos Odd Einar 
Kne.

– Den siste uka i sommerjobben var jeg 
på en liten jobb på Fylkets Hus, og der 
traff jeg på en dame i Trøndelag fylkes-
kommune som kjente meg igjen fra da jeg 
var liten. Hun jobba nemlig i barnehagen 
i Namdalseid den gangen jeg gikk der, og 
hun spurte meg nå hvordan det gikk. Jeg 
sa som sant var at jeg var inne i siste uka 
av sommerjobben, og neste stopp nok var 
NAV igjen. Hun tok da kontakt med en 
annen person i fylkeskommunen, som 
igjen kontaktet daglig leder Odd Einar 
Kne. Jeg ble så kalt inn til et møte med 
Odd Einar og opplæringskonsulent i 
OKAB, Olav Asklund. Det førte til at jeg 
fikk lov til å fortsette her likevel, og gå et 
løp som skulle ende med kompetansebevis, 
forteller Joakim.

– Da begynte jeg å se lysere på ting. Etter 
hvert overtok Jan Vidar Rønning som min 
kontaktperson i OKAB, og han spurte meg 
flere ganger om jeg ikke hadde lyst til å ta 
fagbrev i vei- og anleggsfaget i stedet. Jo 
mer jeg tenkte på det, jo mer fikk jeg lyst til 
det, og både Jan Vidar og Odd Einar inspi-
rerte og motiverte meg veldig. En annen 
stor motivasjon var at det kunne hjelpe meg 
å få huslån. Man stiller jo mye sterkere med 
fagbrev, sier han. 

TEORI OG PRAKSIS – TO VERDENER 
Som sagt, så gjort. Det var imidlertid ikke 
en enkel vei til fagbrevet, ettersom Joakim 
hadde strøket i de fleste fellesfagene. 

– Jeg måtte ta opp blant annet matema-
tikk, naturfag, engelsk og gym. Jan Vidar 
og OKAB ordnet så jeg fikk gått på kvelds-
undervisning én gang i uka, og det var gull 
verdt. Det var veldig tøft og jeg måtte jobbe 
mye, men jeg var så motivert. Det er noe 
eget å ha papir på at man kan noe. Det 
handler om fagstolthet, sier han. 

– Karakterene var ikke så viktig. Det 
eneste målet med kveldskolen var jo å 
bestå, sier Joakim. At han slet med lese- 
og skrivevansker, hadde han ikke fortalt til 
noen, så han fikk dermed heller ikke noen 
spesiell tilrettelegging. Joakim, som tidligere 
«hatet» alt som hadde med skole å gjøre, 
besto eksamen i alle fagene. Dermed kunne 
han ta fagprøven.

– Selve fagprøven fryktet jeg ikke i det 
hele tatt. Teori og praksis er to vidt forskjel-
lige ting for meg. Når det gjelder praktiske 
oppgaver er jeg ganske trygg på at det går 
bra. Det er alt det teoretiske som er skrem-
mende. Det minner for mye om grunnsko-
len, med lekser og uforståelig papirarbeid, 
sier Joakim, som altså fikk påvist lese- og 
skrivevansker først helt mot slutten av 
andre året på videregående.

FUNGERER KJEMPEBRA
I dag, fire år etter han tok fagbrevet, er 
Joakim en av Odd Einar Knes mest betrodde 
ansatte, og han stortrives på jobb.

– Alt er bra nå. Jeg håper å bli værende i 
denne bransjen og i dette firmaet så lenge 
som mulig. Jeg trives kjempegodt! sier han 
med et stort smil.

Daglig leder Odd Einar Kne, som også er 
faglig leder i bedriften, har naturligvis ikke 

angret et sekund på at de tok inn Joakim, 
som nå jobber mest som anleggsrørlegger 
og grunnarbeider. 

– Vi var litt usikre til å begynne med. Vi 
visste via NAV at han hadde noen utfor-
dringer, og ante ikke hva vi kunne forvente, 
egentlig. Da NAV tok kontakt med meg 
like før sommerjobbkontrakten hans gikk 
ut og lurte på om han kunne fortsette, så 
ble vi enige om å gi ham sjansen, sier Odd 
Einar Kne.

– Han var litt tilbaketrukken og beskje-
den, men det tok ikke lang tid før vi så at 
han var en skikkelig arbeidskar. Etter at han 
fikk fortsette her, har han tatt skikkelig tak 
og virkelig snudd opp-ned på livet sitt. Han 
har til og med kjøpt seg hus. Det er gutten 
selv som skal ha æren her, sier han bestemt. 

– Vi har hatt inne flere kandidater via 
NAV tidligere, men ingen andre har blitt 
værende etterpå, slik som Joakim. I dag er 

vi selvfølgelig veldig glade for at vi ga ham 
muligheten. Han fungerer jo kjempebra! 
Han har fått et bra nettverk, han står på 
skikkelig og han har blitt en meget respek-
tert ansatt. Vi er helt klart åpne for å ta inn 
flere fra NAV, for det er helt sikkert flere der 
ute som hadde klart seg bra hvis de først 
får muligheten.

DEN SOM VIL, FÅR DET TIL!
Opplæringskonsulent Jan Vidar Rønning 
i OKAB er også imponert over det Joakim 
Helbostad har fått til.

– Joakim er unik også hos oss i OKAB. 
Han hadde knapt bestått noe som helst på 
skolen, og var nærmest gitt opp av samfun-
net, men så viser det seg at han har så mye 
vilje og motivasjon at han ender opp med 
fagbrev. Vi i OKAB synes det er spesielt 
artig å få fram slike kandidater. Det er en 
litt annerledes jobb enn med de fleste andre 

kandidater, men utrolig givende når det går 
så bra som i dette tilfellet. Alternativet her 
ville kanskje vært NAV resten av livet, sier 
Jan Vidar Rønning.

– Da vi ble kjent med Joakim var han 
fast bestemt på aldri å gå mer gå på skole, 
for han hadde så dårlige erfaringer med 
det. Vi skrev først en opplæringskontrakt 
med ham, med en slags forenklet læreplan 
som er tilpasset hans nivå, som skulle lede 
til kompetansebevis – altså ikke et fagbrev. 
Men etter hvert begynte han å endre 
holdning, og han var villig til å prøve å ta 
fagbrev likevel. Vi hevet dermed opplæ-
ringskontrakten og skrev i stedet en ny, 
ordinær lærekontrakt, og han endte opp 
med fagbrev. Den som vil, får det til! Vi 
bistår og legger til rette, men selve jobben 
må de gjøre selv. Det har Joakim gjort, og 
han er virkelig et eksempel til etterfølgelse, 
avslutter han. 

«Etter at han fikk fortsette her, har han tatt skikkelig 
tak og virkelig snudd opp-ned på livet sitt. Han har til og 
med kjøpt seg hus.»

Odd Einar Kne, daglig og faglig leder i OKAB

BLE IKKE FANGET OPP: – Hadde jeg 
forstått litt mer hva det betydde for 
framtida den gangen, hadde jeg nok 

jobba mer og unngått alt fraværet. Men 
det er ikke alltid så lett når man er 17 
år og umoden, sier Joakim. Han endte 

opp med hele 60 dager fravær og stryk 
i fem fag på Vg1. At han slet med lese- 

og skrivevansker var det utrolig nok 
fremdeles ingen som hadde fanget opp. 

MØNSTERANSATT: Hos maskinentreprenøren Odd Einar Kne AS har Joakim virkelig blomstret. Han har til og med tatt fagbrev, og han er nå en av bedrif-
tens mest betrodde ansatte. Her står han sammen med daglig leder og faglig leder Odd Einar Kne (t.v.) og opplæringskonsulent Jan Vidar Rønning i OKAB. 



KUNST: Kornsiloen i Kristiansand ble bygget 
i 1935 og var første byggverk i Norge satt 
opp med glideforskalingsteknikk. Nå bygger 
Kruse Smith den om til kunstsilo. 

AKTUELT AKTUELT
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KRISTIANSAND: Den bevaringsverdige siloen er tegnet av arki-
tektene Arne Korsmo og Sverre Aasland. De regnes som funk-
sjonalismens fremste i Norge i mellomkrigstiden og i 1939 fikk 
siloen en pris for god arkitektur. 

Med sin sentrale plassering på det som i dag kalles Silokaia, er 
siloen et landemerke med arkitektonisk og kulturhistorisk verdi. 
Kornsiloen var i drift frem til 2000-tallet. Nå rives og ombygges 
den for å blant annet huse kunstsamlingen til sjefen for oljefondet, 
Nicolai Tangen. 

STORE OMBYGGINGER
Kruse Smith er hovedentreprenør på prosjektet med å bygge om 
siloen, mens Aip-gruppen utfører selve rivejobben. Prosjektet ble 
påbegynt i 2019, skal stå ferdig høsten 2023 og har en forventet 
kostnad på vel 700 millioner kroner. 

Innvendig i bygget skal de 40 meter høye silorørene kappes 
20 meter over bakken for å skape et stort katedralliknende rom. 
Dette medførte at man måtte bygge om hele bæringen i bygget 
og fundamentere på nytt. 

På bryggekanten i Kristiansand utøver Kruse Smith ekstremsport innenfor 
byggrehabilitering - en kornsilo fra 1935 skal bli kunstsilo.
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Gammel kornsilo 
blir til kunstgalleri

Sted: Kristiansand

PÅSTØP: Den 
opprinnelige 
betongstrukturen 
er forsterket med 
ytterligere 20 
centimeter betong 
på utsiden av 
silorørene. Dette 
ble gjort med glide-
forskalingsteknikk. 
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– Vi har flyttet hele bæringen ut på nye fundamenter og ny 
betong, og det har vært en utfordrende del av prosjektet, sier 
Simon Hartveit, HMS-leder og sjef for logistikk på byggeplassen. 

GLIDEFORSKALING
Den opprinnelige betongstrukturen er forsterket med ytterligere 
20 centimeter betong på utsiden av silorørene. Dette ble gjort med 
glideforskalingsteknikk, slik tilfellet også var i 1935. Da kornsiloen 
ble bygget var glideforskaling noe helt nytt, og det var første gang 
denne metoden ble brukt i Norge. I dag er det helt vanlig, og ansett 
som en svært effektiv byggemetode på høye konstruksjoner. 

– Glideforskaling er en type forskaling som starter i bunnen av 
konstruksjonen og går kontinuerlig til støpen er ferdig. Det gjør 
at all betongen henger sammen. Det går sømløst, og det blir ingen 
skjøter. Det er en mye benyttet metode på høye konstruksjoner, 
som tårn og master og broer. Det var veldig gøy at vi plutselig hadde 
masse ny betong på plass. Men det lå mye arbeid og planlegging 
bak, sier Hartveit. 

KOMPLISERT PROSESS
De utvendige betongarbeidene var ferdig høsten 2021. I tillegg 
har de forsterket bygget innvendig. 

– Vi kutter silorørene i 20 meters høyde, og måtte derfor lage 
en bjelkestruktur mellom sylindrene først. Det var en ganske 
komplisert prosess. Vi måtte innimellom alle rørene og lage hull, 
og støpe opp armerte betongbjelker. Da dette var ferdig begynte 
arbeidet med å rive inne i siloen, sier Hartveit. Det knyttet seg 
usikkerhet til betongkvaliteten i silobygget, men to uavhengige 
undersøkelser viste at betongkvaliteten var overraskende god. 

- Vi trodde betongkvaliteten og armeringen var svekket og var 
forberedt på å realkalisere all betong innvendig for å gi den nytt 
liv. Det ville vært et møysommelig arbeid inne i hvert av de 30 
silorørene. Det slapp vi heldigvis, og kunne i stedet konsentrere 
oss om å isolere og fornye betongen på utsiden, sier Hartveit.

Rehabiliteringen vil totalt kreve rundt 13 000 tonn betong og 
nærmere 900 tonn stål. Det ferdige kunstmuseet blir over tre 
etasjer med 3300 kvadratmeter utstillingsarealer. I tillegg bygges 
administrasjonsbygg. 

PRISBERØMT KORNSILO

Kornsiloen i Kristiansand ble bygget i 1935 og var 
første byggverk i Norge satt opp med glideforskalings-
teknikk. Dette innebar at man flyttet forskalingsformen 
oppover før betongen var tørr. Slik kunne det bygges 
hurtig og økonomisk, og konstruksjonen ble sterk fordi 
det ikke ble skjøter i betongen. I senere tid er oljeborings- 
plattformer satt opp etter samme prinsipp.

Sammen med kornsiloen på Vippetangen i Oslo, som 
ble ferdig to måneder tidligere, var dette den første 
funksjonalistiske siloen i landet. Siden er mange 
kommet etter.

Siloen på Odderøya besto av sylinderformede celler, 
elevatortårn og lagerbygning. De femten cellene var 38 
meter høye og reist i en rytmisk, bølgende form. Disse 
ble bygget i løpet av tre uker om sommeren.

Siloen kunne romme opp mot 15 000 tonn korn og ble 
tatt i bruk i desember 1935.

I 1939 ble bygget supplert med ytterligere femten 
celler. Samme år fikk arkitektene Kosmo og Aasland 
den prestisjetunge prisen Houens fonds diplom for 
kornsiloen på Odderøya.

Simon Hartveit, HMS-leder og sjef for logistikk på byggeplassen, 
i Kruse Smith. 

SAL: Siloen hules ut under 20 meters høyde og de gjenstående sylindre-
ne vil «henge» fra taket i det som vil bli Silosalen.

MYE BETONG: Rivningsmaskinen til AF Decom tygger seg gjennom 
betong opp i 60-70 centimeters tykkelse. Totalt er det nærmere 3000 
tonn betong som skal rives.
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www.petteraolsen.no
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ALLE TYPER 
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Boring 
Salve, søm og kontur
Bolteboring
Fordybling
Grunnboring til fjell

Sprengning 
Garasje-, hytte- og boligtomter
Industri og pukkverk
Vei og jernbaneprosjekt

Utkiling av fjell
Hydraulisk utkiling av fjell uten 
bruk av sprengstoff

Annet
Boring og montering/gysing av sikringsbolter
Boring og montering/gysing av forbolter
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I et steinbrudd helt sør i Norge produseres tusenvis av tonn med stein for bruk 
i store infrastrukturprosjekter på kontinentet. Fra Hausvik i Lyngdal er stein 
sendt med båt for å bli brukt til å sikre Nederland mot påvirkninger fra havet og 
ekstremvær.  
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no  

Forsyner Europa  
med stein

Langs kysten sør for Lyngdal sentrum ligger Hausvik nærings-
område. Her har det siden starten på 2000-tallet blitt tatt ut 
enorme mengder stein. Mesteparten er lastet på båt for å bli 
brukt til veibygging, havvindmølleparker, havneprosjekter og 
som kystsikringsstein i blant annet Danmark, Nederland, Tysk-
land og England. 

Det er Velde AS som har rettighetene til forekomsten, mens 
Lindland Maskin AS er underentreprenør og har oppdraget med 
å ta ut og bearbeide steinmassene, samt å laste den på båt. 

– Steinen her har en form og kvalitet som gjør den spesielt 
godt egnet til denne type oppdrag, med fraksjonstørrelser som 
går fra 30 mm til 6 tonn pr. stein, sier Jan Lindland, anleggsleder 
hos Lindland Maskin.  

KYSTSIKRINGSSTEIN
Stein fra Hausvik er brukt til kyst- og havnesikring på prosjekter 
og installasjoner i og rundt Nordsjøen. Kyststeinen er blant annet 

brukt i en av verdens største havvindmølleparker - Horns Rev 2, 
som er bygget på vestkysten av Danmark. 

Jan Lindland ble tatt inn som prosjektleder i 2013 for å produ-
sere ca. 10 000 tonn stein til et prosjekt. Det var den gang et 
relativ stort prosjekt. Fire år senere, i 2017, satte de rekord med 
en årsproduksjon på rett under 400 000 tonn. I fjor produserte 
selskapet ca. 1 million tonn, hvor 800 000 tonn ble levert på båt. 

– Ingenting er som å doble en rekord når man skal sette en ny, 
sier Lindland med et smil. 

SIKRER NEDERLAND
Fra Hausvik er det levert store mengder stein til et prosjekt i 
Nederland. 

– Vi leverte totalt 1,6 millioner tonn som ble brukt til renove-
ring av Afsluitdijk, som er en 32 kilometer lang demning/dike og 
motorvei i Nederland, sier Lindland. Han forteller at steinen de har 
levert er brukt til å forsterke det største diket i Nederland. Denne 
skal beskytte landet mot ekstremvær og påvirkningene fra havet. 

Afsluitdijk ble bygget mellom 1927 og 1932, og går fra Den Oever 
i Nord-Holland-provinsen til landsbyen Zürich i Friesland-pro-
vinsen. Den er 32 kilometer lang, 90 meter bred og hadde en 
opprinnelig høyde på 7,25 meter over havet.

– Da skipene som fraktet steinen kom måtte det være nok varer 
på lager. Da var det ikke snakk om 30 eller 300 tonn, men 5000 til 
7500 tonn, sier Lindland. Da produksjonen gikk for fullt til dette 

SJØNÆRT: Hausvik ligger i Lyngdal, helt sør i 
Norge, og har gode havnefasiliteter for lasting av 
lektere og skip inntil åtte meters dybde.  – Herfra 

er det kort seilingsvei til kontinentet, sier Jan Lind-
land, prosjektleder hos Lindland Maskin AS. 

FØRERE: Produksjonen er prosjektbasert. Da Anleggsmaskinen var på 
besøk var det en litt rolig periode og kun tre mann på anlegget. Fra høyre: 
Christoffer Knutsen, fører på Volvo A35/L350H, Trond Kåre Goksem, fører 
på Cat 352, Andreas Jakobsen, fører på Volvo L350 H, og Jan Lindland. 

LASTING: Trond Kåre Goksem i 
Cat-graveren laster stein som 

skal sorteres og knuses. 

TEAM: Når produksjonen går for fullt i Hausvik er det ca. 15 maskiner  
og like mange ansatte i steinbruddet. (Foto: Lindland Maskin)

MENGDER: Det er Velde AS som har rettighetene til forekomsten, mens 
Lindland Maskin er underentreprenør og har oppdraget med å ta ut og 
bearbeide steinmassene. I 2021 ble det produsert 1 million tonn på 
anlegget, i størrelser fra 30 mm til 6 tonn per stein.



DIKE: Nederlandske myndigheter bruker store 
summer for å beskytte landet mot påvirkninger 
fra havet. I tillegg til kystsikringsstein fra Hausvik, 
forsterkes diket ytterligere med store betong-
konstruksjoner. (Foto: Lindland Maskin)
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www.vingemaskin.no

Tlf. 913 34 440
post@vingemaskin.no

Salg og service

Vi leverer også

prosjektet var det om lag 15 maskiner og like mange ansatte på 
jobb i Hausvik. 

Totalt har ca. 350 skip seilt fra Hausvik til forskjellige prosjekter 
i Europa de siste to årene. 

– Vi er et av de sydligste steinbruddene i Norge, noe som er bra 
for miljøregnskapet med tanke på kort båttransport til Europa, 
sier Lindland. 

TUNNEL FRA DANMARK TIL TYSKLAND
En del av steinen som er produsert på Hausvik den senere tiden 
er sendt med båt til Rødby i Danmark. Her pågår ett av Europas 
mest omfattende byggeprosjekter noensinne. 

Femern-forbindelsen ble vedtatt i 2011 og er en 18 kilometer lang 
senketunnel som skal forbinde Rødbyhavn på Lolland i Danmark 
med øya Femern i Tyskland. I tillegg til selve senketunnelen består 
Femern-forbindelsen av landanlegg på dansk og tysk side. 

Tunnelen blir verdens lengste i sitt slag, og det største bygge-
prosjektet i dansk historie. Tunnelen skal ligge på 30 til 40 meters 
dyp, og opptil 3000 mennesker skal jobbe sammen på en kompleks 
byggeplass. Femern-tunnelen bygges etter samme prinsipp som 
den 3,4 kilometer lange Øresundstunnelen. Tunnelen blir tre 

ganger lengre enn verdens lengste senketunnel, som er en eldre 
togtunnel under San Francisco Bay, og den blir fem ganger så lang 
som senketunnelen under Øresund.

KYSTNÆRT NÆRINGSOMRÅDE
På det dypeste vil motorveien i tunnelen ligge nesten 39 meter 
under havoverflaten. Den nedgravde tunnelen er dekket med et 
metertykt steinlag, som over tid blir dekket med sand. Over det 
meste av tunnelstrekningen vil dette sandlaget ligge på linje med 
havbunnen.

– Til dette prosjektet har vi så langt levert 120 000 tonn med 
stein til forprosjekter, sier Jan Lindland. I tillegg er det levert stein 
fra andre norske leverandører til Danmark.

En gang i fremtiden, når Velde og Lindland Maskin avslutter 
uttaket i Hausvik, vil kommunen sitte igjen med et stort flott 
kystnært næringsområde, hvor det kan skapes nye arbeidsplasser 
og inntekter for Lyngdal kommune.  

– Vi opparbeider et industriområde i Lyngdal, og så er det statlige 
prosjekter i Europa som betaler for at vi får arbeidsplasser og et 
stort industriområde i Lyngdal. Det er jo veldig bra, avslutter Jan 
Lindland.  

TUNNEL: Mye av steinen som er produsert på Hausvik den senere tiden er sendt med båt til Rødby i Danmark. Her pågår et av Europas mest omfat-
tende byggeprosjekter noensinne. (Illustrasjon: Femern AS)

FLOMSIKRING: Afsluitdijk er en stor demning og motorvei i 
Nederland. Den ble bygget mellom 1927 og 1932 og går fra 
Den Oever i Nord-Holland-provinsen til landsbyen Zürich i 
Friesland-provinsen. Den er 32 kilometer lang, 90 meter bred 
og hadde en opprinnelig høyde på 7,25 meter over havet. Den 
er nylig rehabilitert og det er levert 1,6 millioner tonn stein hit 
fra bruddet i Hausvik. (Foto: Lindland Maskin) 



         Sammen bygger vi fremtidens anlegg
         til bergverks- og mineralindustrien

OPTIMALISERT FLYT 
I snart 30 år har vi levert små og store anlegg til bergverks- og 
mineralindustrien. Vår kunnskap og erfaring sikrer optimalisert flyt i 
produksjonen. Vi utvikler, designer, produserer, monterer og setter 
anlegget i drift. 

RESERVEDELER & SERVICE
Med over 1200 ulike varetyper og over 45.000 reservedeler på lager
hjelper vi raskt med det som kreves for å sikre høy oppetid og effektiv 
drift av anlegget. Vår serviceavdelig står klar til å bistå med
bytte av transportbånd og havari på maskiner og utstyr.

SAMMEN SKAPER VI EKTE BÆREKRAFT

w w w.nord icbu l k .com



KNUSING: VSI-knuser (kubisator) er 
første trinn i prosessen med å omgjøre 
subbus til betongtilslag. Her slipes 
steinens «skarpe» kanter ned, noe som 
gjør den mer lik naturtilslag og egnet 
i betong. 
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I 2016 gikk Feiring til innkjøp av et vaskeanlegg for å vaske store 
lagre av overskuddsmasser for bruk som grøftepukk og kabelsand. 
Nå, seks år senere, produserer anlegget store mengder maskinsand 
av de samme overskuddsmassene. 

– Vi har nær doblet kapasiteten på anlegget på kort tid, og 
kapasiteten er nå på ca. 200 tonn per time, sier Arne Hovden, 
seniorkonsulent hos Feiring. Hovden har vært hos Feiring i 50 
år og omtaler anlegget for «sandkassa mi». 

Anleggsmaskinen møter han og Espen Rudberg, produkt-

utviklings- og fagleder, ved Feirings anlegg i Lørenskog. 
Hovden og Rudberg forteller om et meget vellykket prosjekt som 

har resultert i at store mengder maskinsand, i stedet for jomfru-
elig natursand, brukes i betongproduksjonen ved Betong Østs 
produksjonsanlegg som ligger inne på Feirings område.  

KOMPETANSE I EGET HUS
Feiring har sammen med blant annet NTNU og SINTEF, vært en 
del av et forskningsprosjekt kalt MIKS (Mikroproporsjonering med 

Knust Sand). Formålet med forskningsprosjektet var å erstatte 
natursand som tilslag i betong med maskinsand. 

Natursand har gjennom millioner av år blitt slipt ned og fått en 
glatt og rund form som er vanskelig å gjenskape. Utfordringen med 
å bruke overskuddsmassene er at de inneholder mer finstoff og har 
en mer kantete form. Dette gjør at fersk betong med maskinsand 
blir mindre flytende og vanskeligere å arbeide med.

– Vi har tatt med noen av erfaringene fra MIKS i utviklingen av 
maskinsandproduksjonen, men mesteparten av kompetansen er 
selvutviklet her i Feiring, sier Rudberg. Han forteller at forskningen 
med bruk av maskinsand i betong ble gjort i MIKS, og resept- 
utvikling ble gjort på egen lab i samarbeid med Betong Øst, mens 
produksjonsutviklingen av tilslag er det Hovden som har stått for.

For å løse utfordringene tok Feiring i bruk en VSI-knuser (kubisa-
tor) som første trinn i prosessen. Her knuses stein mot stein, samt 
mot metall, på en måte som sliper ned steinens «skarpe» kanter 
og gjør den mer lik natursanden. Deretter kjøres maskinsanden 
gjennom vaskeanlegget, hvor til sammen seks fraksjoner tas ut 
gjennom flere siktetrinn. 

Den eneste overskuddsmassen som blir igjen fra prosessen er 
slam. Dette bindes sammen med bruk av flokkuleringsmiddel og 
skilles ut. Vannet gjenbrukes og Feiring ser etter løsninger for 
også å bruke slammet til noe. 

Ved å kjøre overskuddsmassene 
gjennom et vaskeanlegg, omgjør Feiring 
det som tidligere var en problemfrak-
sjon til rene masser for bruk som tilslag 
i betongproduksjon.  
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no 

Fra problem til res surs

UTVIKLING: Prosessen med å omgjøre overskuddsmasser 
til maskinsand for bruk i betongproduksjon, er utviklet hos 

Feiring ved blant andre Arne Hovden (t.v.), seniorkonsulent, 
og Espen Rudberg, produktutviklings- og fagleder.



PRODUKSJON: Vaskeanlegget ble tatt i 
bruk for seks år siden, men det var først 

i fjor det ble tatt i bruk for produksjon 
av maskinsand til betong. 

TRANSPORT: Feiring bruker lastebiler med høy nyttelast for interntrans-
port. Her lastes vasket 0/2 mm som skal brukes i betongproduksjonen. 
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TOTALLEVERANDØR AV OLJE

✔ Vi fører alle typer oljer/smøremidler 
	 og	filter	til	kjøretøy,	maskiner,	
	 fartøy	og	annet	utstyr.
✔	Leverer	til	kunder	i	hele	Norge.
✔	Gunstige	betingelser	på	
	 frakt	–	fraktfritt	over	
	 gitte	volum.
✔	Ta	kontakt	for	et	godt	tilbud!

Telefon: 47 96 47 92 / 47 96 47 03
E-post: post@fosen-as.no Web: www.fosen-as.no

Merking av masser på plass? 
¨ Sikteprøver, Los Angeles, Micro Deval,       

Mølle test, Flisighetsindeks m.m  

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

¨ Vi �lby også test utstyr 

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

www.ksr-maskin.no 

         I samarbeid med  Fredheim Maskin AS                       

¨ Komprimeringskontroll på anlegg 

¨ Platebelastningstest med 300mm plate 
iht. R211 metode 2.2.4 

¨ Troxler Isotopmåler (løsmasser, betong 
og asfalt) 

 

¨ Neuenhauser NH6020 trommelsikt 

¨ Salg og utleie 

¨ Godt utlas�ngshøyde 

¨ Leveres med mater opp�l 11m3 

¨ Mange smarte løsninger 

¨ Elektrisk eller hybrid dri� 

KORTREIST PRODUKSJON
Betongproduksjonsanlegget til Betong Øst ble satt opp i 2020, 
og med tilgang på store mengder maskinsand fra Feiring er det 
kortreist betongproduksjon som foregår på anlegget. 

– Vi er kun en leverandør av råvarer, men det har vært et felles 
utviklingsprosjekt mellom oss og Betong Øst for å komme frem 
til riktig oppskrift, sier Rudberg. Han forteller at det er ikke bare å 
kopiere oppskriften fra bruk av natursand når det brukes maskin-
sand, og et veldig godt samarbeid mellom Betong Øst og Feiring 
har vært helt utslagsgivende for å oppnå dette resultatet. 

– Oppskriften når det brukes knust tilslag må tilpasses faktorer 
som blant annet bergart og knuseprosess, sier Rudberg. 

– Fordelen med å bruke maskinsand er at man får en ren og fin 
vare som man har full kontroll på, skyter Hovden inn. Han forklarer 

at enkelte typer natursand har aurheller som passer dårlig i betong 
som skal brukes i gulv, da det kan gi misfarging og porer. I tillegg 
kan det være utfordringer med å bli kvitt all humus.  

Produksjonene av maskinsand foregår fra påsketider til midten 
av november. I vinterhalvåret må vaskeanlegget stenges ned på 
grunn av frost, men nå går anlegget for fullt. Målet er å bruke 100 
prosent av overskuddsmassene fra den ordinære produksjonen 

ved Feirings pukkverk i Lørenskog.  Dette arbeidet inngår også 
i «Sirkulær masseforvaltning» som er et Innovasjonsprosjekt 
i næringslivet støttet av Forskningsrådet og ledes av Feiring i 
samarbeid med SINTEF, NGU og Fremby. 

– Mange i Feiring er engasjert i dette prosjektet som vil gi oss 
mye kunnskap om god forvaltning og resirkulering av masser, 
avslutter Rudberg. 

 KORTREIST: Betong Øst etablerte 
betongproduksjonsanlegg på området 
til Feiring i 2020, og sammen har sel-
skapene utviklet oppskriften for bruk 

av maskinsand i produksjonen. 
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Utslippsfrie anleggsmaskiner blir stadig mer vanlige her i landet.  
Men hvordan arter de seg i en fagprøve over to dager?
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Norges første 
fagprøve med 
el-graver

I Malvik, omtrent midt mellom Stjørdal og 
Trondheim, er anleggsmaskinførerlærling 
Niklas Sneisen (19) travelt opptatt med 
å grave ut en tomt. Rundt maskinen står 
prosjektleder, faglig leder, opplæringskonsu-
lent fra OKAB, to sensorer fra prøvenemda 
i fylkeskommunen, samt Anleggsmaskinens 
utsendte, med kamera og notatblokk. Det 
er ikke noen vanlig dag på jobb for lærling 
Sneisen. Han er midt i sin fagprøve i 
anleggsmaskinførerfaget, og all oppmerk-
somheten bidrar neppe til å senke spen-
ningsnivået i kroppen. Det er imidlertid en 
god grunn til den ekstra oppmerksomheten. 
Beltegraveren han kjører er av typen Zeron 
ZE85, en åttetonns elektrisk gravemaskin 
som tar utgangspunkt i Hitachi ZX85. Aldri 
før har en lærling tatt fagprøve med el-gra-
ver her i landet, så vidt OKAB kjenner til.

MÅ VÆRE BEVISST PÅ KJØRINGEN
Niklas Sneisen er lærling hos den lokale 
bedriften Fossli Maskin og Transport AS. 
Han er naturligvis ikke ukjent med el-gra-
veren han tar fagprøve med.

– Jeg har kjørt denne maskinen fast 
siden februar i år. Tidligere kjørte jeg en 
konvensjonell 8-tonns dieselmaskin av 
samme merke. Denne el-graveren funge-
rer akkurat som den, bortsett fra at en del 
av knappene og bryterne er erstattet med 
én skjerm. Den største forskjellen er likevel 
at jeg må være mer bevisst på hvordan jeg 
kjører, med tanke på batterikapasiteten, 
forteller Sneisen, da vi får noen ord med 
ham i en pause midt under fagprøven.

– Prøven, som varer i to hele arbeids-
dager, går ut på å grave ut en tomt samt 
avrette og ta ut rett høyde til en kommende 

vaskehall, i forbindelse med byggingen av 
den nye Vikhammer ungdomsskole. I tillegg 
skal jeg bygge litt ny vei like bak her, som 
jeg må bruke hjullaster til, forklarer han.

VEKSLER MELLOM OPPGAVENE
Da Anleggsmaskinen kommer på besøk 
har Sneisen allerede kjørt el-graveren i et 
par timer, og tomta han graver ut begynner 
å ta tydelig form. Hvor lenge vil batteriet 
holde? undrer vi.

– Jeg begynte her klokka åtte i dag med 
å planlegge og lage fremdriftsplan, mens 
jeg startet selve den fysiske jobben rundt 
klokka ti. Det er ganske harde masser her, 
og stadige innslag av til dels store steiner, 
så det går en del ekstra batteri på det. Da 
jeg satte meg inn i maskinen var batteriet 
på rundt 75 prosent – for den hadde vært i 

FØRSTE: Så vidt OKAB kjenner 
til har det aldri før blitt avlagt 
fagprøve i anleggsmaskinfø-
rerfaget med el-graver.

HAR TRUA: Han var fornøyd underveis i fagprøven, Niklas Sneisen. Smilet var nok enda bredere dagen etter, da han fikk karakteren bestått meget godt.



NIVELLERING: Ingenting overlates til tilfeldighetene under fagprøven.

«Først og fremst ønsker vi å leve opp til bedriftens strategi om 
bærekraft og miljø, og vi tar vår del av samfunnsansvaret.»

Martin Sommervold, prosjektleder i Fossli Maskin og Transport AS
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UTDANNING UTDANNING

bruk litt på morgenen – og nå er den nede 
på 48 prosent. Jeg tipper den holder en 
times tid til før jeg må lade, sier lærlingen. 
Og ganske riktig, da vi forlot anleggsplassen 
en drøy time senere, var batteriet nede på 
16 prosent.

– Man er som sagt nødt til å tenke på 
hvordan man kjører, og ikke minst fleksi-
bilitet i løpet av den tiden som går med til 
lading. Når batteriet er nede på 10 prosent 

tar det i underkant av to timer å lade det 
helt opp igjen til 100 prosent. Nå på 
fagprøven velger jeg å kjøre hjullaster mens 
gravemaskinen lader, for å utnytte tiden 
best mulig. Hadde det vært en dieselgraver  
ville jeg nok gjort én arbeidsoppgave ferdig 
om gangen, men på grunn av batterika-
pasiteten og det faktum at maskinen må 
lades underveis, må jeg veksle mellom 
oppgavene, forklarer han.

DYR INVESTERING
Fossli Maskin og Transport AS gikk til 
anskaffelse av el-graveren hovedsakelig 
for å imøtekomme byggherrens krav på 
prosjektet.

– Først og fremst ønsker vi å leve opp til 
bedriftens strategi om bærekraft og miljø, og 
vi tar vår del av samfunnsansvaret. Vi endte 
opp med en 8-tonner, som er fleksibel og 
kan brukes til mye forskjellig. Det er ikke 
bedriftens største maskin, men det er nok 
den dyreste. Med en pris på rundt 3,6 milli-
oner kroner er den ca. tre ganger så dyr som 
en konvensjonell maskin av samme stør-
relse. Selv med Enova-støtte er det en dyr 
investering, men skal vi være med å konkur-
rere om de offentlige jobbene framover – og 
de fleste jobbene våre er for det offentlige 
– så må vi anskaffe utslippsfrie maskiner, 
sier Martin Sommervold, prosjektleder i 
Fossli Maskin og Transport AS.

– Det er jo ikke en maskin vi setter til å 
ta det tyngste arbeidet, for da bruker den 
for mye batteri. I stedet bruker vi den til 
mindre, lettere oppgaver, som for eksempel 
flytting av kantstein, smågraving etc. Vi 
prøver også å unngå belting, som trekker 
mye batteri.

KRAV OM UTSLIPPSFRITT – OG LÆRLINGER
– Dette er et prosjekt til 55 millioner 
kroner; det største prosjektet i vår historie.  

Det er en totalunderentreprisekontrakt for 
Backe Entreprenør på grunn- og utomhu-
sarbeider i forbindelse med nye Vikham-
mer ungdomsskole. Her var det et krav i 
kontrakten fra Malvik kommune, som er 
byggherre, at vi må levere et visst antall 
timer med utslippsfrie maskiner. Det var 
utslagsgivende for at vi kjøpte maskinen. 
Det var også krav om at det skal være 
lærlinger på prosjektet, så i dette tilfellet 
oppfyller vi begge kravene på én gang, 
smiler prosjektleder Sommervold.

– Vi skal ha med maskinen videre på to 
andre jobber etter hvert, som begge har 
krav om delvis utslippsfri drift. Så denne 
investeringen gjør jo at vi får jobber vi ellers 
ikke ville fått. At det er akkurat Niklas som 
har fått æren av å kjøre maskinen fast, og 
dermed også på fagprøven her i dag, skyldes 
at han tidligere har vist hvor godt han tok 

vare på og håndterte maskinene han har 
kjørt. Det er spesielt viktig med en dyr 
maskin som dette. 

PIONERPROSJEKT
De to sensorene fra prøvenemda i Trønde-
lag fylkeskommune som står og følger med 
på kandidaten, er spente på å se hvordan en 
fagprøve arter seg med el-maskin.

– Dette er jo litt artig. Det er faktisk 
første gang jeg ser en slik maskin i aksjon, 
sier sensor Arnstein Hjelde.

– Ja, det er jo et pionerprosjekt for oss 
også, dette her. Det er spennende å få være 
med på, stemmer sensor Dag Ståle Larsen i.

– Kandidaten har da også gjort det meget 
godt til nå, selv om han bare har holdt på 
et par timer foreløpig. Han har vært smart 
med planleggingen, sier han.

– Det at han skal veksle mellom de to 

oppgavene og kjøre hjullaster mens grave-
maskinen lader, for å utnytte tida best 
mulig, er noe han fant ut av helt selv. Det 
er meget fornuftig planlegging, for ellers 
vil han nok kanskje ikke rukket å bli ferdig 
med alt. Så det vil helt klart spille inn på 
hvordan vi bedømmer prøven hans, som 
ser ut til å gå helt utmerket så langt, sier 
Hjelde.

RESULTATET?
Anleggsmaskinen dro fra anleggsplassen 
omtrent halvveis inn i den første prøve-
dagen, og ingen visste da hvordan Niklas 
Sneisen ville klare prøven. Eller om han ville 
klare den i det hele tatt. Da vi tok kontakt 
med sensorene på ettermiddagen dagen 
etter, var dommen klar: Det ble toppscore! 
Han besto fagprøven med karakteren meget 
godt. Bedre blir det ikke. 

PIONERPROSJEKT: 
Sensorene Dag 

Ståle Larsen (t.v) 
og Arnstein Hjelde 

(t.h.) fra prøve-
nemda i Trøndelag 

fylkeskommune, 
synes det er ekstra 
spennende å være 

med på denne 
fagprøven. I midten 

står Arve Fossli, 
anleggsrørlegger 
og faglig leder i 

Fossli Maskin og 
Transport AS.

VELLYKKET SAMARBEID: Prosjektleder i Fossli Maskin og Transport AS, Martin Sommervold (t.v.), 
anleggsmaskinførerlærling Niklas Sneisen og opplæringskonsulent i OKAB, Rune Sørli, som har 
fulgt opp Niklas i læretida. 



Økonomi

Klima & MiljøTeknologi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNONSE

KOSTNADSKUTT 
med miljøgevinst

Spar kostnader – beskytt miljøet – øk ytelsen

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

Allerede nå tilbyr vi  
mobilkraner med et  
fossilfritt (biodiesel)  

alternativ. 
 

Utslippsfrie (elektriske) 
mobilkraner blir  

introdusert senere i år. 
 

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

maskiner!
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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
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Etter at IFAT 2020 ble avlyst på grunn av pandemien, strømmet mennesker til fra 
så å si alle verdenshjørner da IFAT 2022 gikk av stabelen i München i mai.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Etterlengtet IFAT- 
messe i München

Det som i 1966 begynte som en relativt 
liten fagmesse med navnet «International 
Trade Fair for Sewage Technology» eller 
«Internationale Fachmesse für Abwasser-
technik» på tysk (derav navnet IFAT), er i 
dag verdens største og viktigste messe innen 
avfall, gjenvinning, vann og avløp.

Årets IFAT-messe i München tiltrakk 
seg hele 119 000 besøkende fra 155 land, 

og nesten 3000 utstillere fra 59 land var på 
plass. Tallene er riktignok litt lavere enn ved 
forrige messe i 2018, noe som i stor grad 
skyldtes at både kinesere og russere glimret 
med sitt fravær denne gangen.  

Messen som skulle vært arrangert i 
2020 ble utsatt på grunn av pandemien, og 
mange hadde nok derfor gledet seg til IFAT 
2022. Med et messeområde på hele 260 

000 kvadratmeter var det noe for enhver 
innenfor de respektive fagfeltene. 

Og det har skjedd mye på fire år. På IFAT 
2018 måtte vi lete for å finne elektriske maski-
ner, og de få vi fant, kom stort sett ikke på 
markedet før tidligst året etter. På årets messe 
var ulike elektriske og utslippsfrie løsninger 
fullstendig dominerende både i utstillings- 
hallene og på demoområdene utendørs.

IFAT er verdens største og viktigste messe innen avfall, gjenvinning, vann 
og avløp. Messa tiltrakk seg i år 119 000 besøkende fra 155 land.
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Liebherr viste blant annet fram sin helelektriske 26-tonns sorteringsmaskin av typen LH26. Den kobles til strøm med 
40-meters kabel. 

– Denne modellen er ikke helt ny. Den kom for noen få år 
siden, men det er først nå vi har kommet ordentlig inn på 
det norske markedet med den. Vi leverte den aller første i 
Norge tilbake i 2019 og vi har solgt fire av disse til nå; tre 

på belter og én på hjul. De er solgt til kunder i Trondheim, 
Bodø, Tana og Fredrikstad, forteller Rolf Enge, salgsansvarlig 
Industri i Liebherr-Norge.
– Vi merker jo at etterspørselen blir stadig større etter 
slike maskiner. Tilbakemeldingene fra kundene som har 
kjøpt denne har vært utrolig gode. Ikke minst er sjåførene 
fornøyde; det er jo verken støy eller eksos lenger. Det blir  
en helt ny og langt bedre hverdag rent arbeidsmiljømessig. 
Og ikke minst sparer man mye diesel på det, fortsetter Enge.
– I 2023 vil det også komme en LH26 med batteripakke, 
slik at man kan flytte seg rundt på området en god stund 
kun ved hjelp av batteriet, før man må koble seg på strøm 
med kabel igjen. Jeg har stor tro på en slik løsning til denne 
typen bruk. Den blir sannsynligvis vist på Bauma til høsten, 
forteller han.

MESSEMESSE

Tyske Sennebogen viste fram den splitter nye 817E, en 18-tonns batterielektrisk 
materialhåndteringsmaskin. 

Det er første gang denne maskinen 
blir vist fram noe sted, og Volvo 
Maskin, den norske forhandleren for 
Sennebogen materialhåndteringsmas-
kiner, kjøpte like godt både utstillings-
modellen på IFAT og en til, som skal 
stilles ut på Bauma-messa i oktober.

– Denne er helelektrisk, har en batteri-
kapasitet på 252 kWt og skal i teorien 
kunne kjøre 7,5 timer uten å lade. Det 
er selvsagt avhengig av type kjøring 

og bruk, og selvfølgelig temperatur, så 
for å være på den sikre siden tenker 
jeg vi sier minimum fire timer og opp 
mot åtte timer, sier Knut Grepperud, 
salgssjef hos Volvo Maskin.
– Det følger med en 15-meters kabel. 
Det geniale er at maskinen kan kobles 
til strøm mens den er i bruk, og den 
overskytende strømmen, altså det 
som ikke brukes til selve kjøringen, 
vil da benyttes til å lade batteriet, 
forteller Grepperud.
– Dette gjelder imidlertid bare når 
den lades med 63 A. Lades den med 
32 A kan den ikke kjøres samtidig. 
Da tar det tolv timer å lade. Med 
63 A lader den fra 0 til 100 prosent 
på seks timer, hvis den ikke kjøres 
samtidig.

Volvo Maskin kommer til å ha den nye 
maskinen på demo de neste måne-
dene for potensielle kunder.
– Vi har stor tro på denne maskinen, 
og 18-20 tonn er jo perfekt til det 
meste. Disse maskinene går jo også 
gjerne inne på et lukket område, hvor 
det er bra med strøm tilgjengelig. Vi 
regner med en leveringstid på ca. 10 
måneder, og ser for oss et salgspoten-
sial på 5-10 stykker i året, avslutter 
Grepperud. 

26-tonns elektrisk sorteringsmaskin

Etterspørselen blir stadig større etter mas-
kiner som denne, sa salgsansvarlig Industri 
i Liebherr-Norge, Rolf Enge, om Liebherrs 
helelektriske 26-tonns LH26.

Produktsjef Knut Grepperud (t.v.) og salgsdirektør David 
Kristianslund hos importør Volvo Maskin AS har stor tro 
på den nye batterielektriske Sennebogen 817E.

Verdenslansering fra Sennebogen

Volvo Maskin kommer nå til å ta den 
nye maskinen på demorunde. 

Shark – EPS-kvern
Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS) deltok på IFAT med en 
solid kontingent fra Nordland. 
På ønskelisten sto blant annet en bedre og mer fleksibel 
løsning for innsamling og behandling av ekspandert poly-
styren (EPS) – eller isopor, på folkemunne. Dette er kjent for 
sitt store volum og lave vekt, som oftest gjør det ulønnsomt 
å samle inn små mengder og frakte det langt. Danske Shark 
har kommet med en ny kvern/komprimater for EPS, som 
selges i Norge av Containergruppen Norge AS.  
Maskinen skal redusere volumet på EPS betraktelig, og 
dermed gjøre det mer lønnsomt å samle det inn.  
– Prisen på komprimert EPS hos gjenvinnere i Europa er 
for tiden svært høy, og EPS-produsentene i Norge er ivrige 
etter å øke innsamlingen av både emballasje- og bygg-EPS 
fra dagens beskjedne nivå. MEF har troen på at økt etter-
spørsel etter gjenvunnet EPS i nye produkter vil gi et enda 
større trykk på utsorteringen og gjenvinningen av denne 
plasten i tiden som kommer, sier MEFs fagsjef for gjenvin-
ning, Sverre Huse-Fagerlie.

Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS) deltok på IFAT med en solid 
kontingent fra Nordland. Her står de foran Sharks nye EPS-kvern. 
Fra venstre: Rune Rasmussen, Eirik Teistum, Arne Uhre, Andre 
Christensen, Line Dalhaug og Andreas Stellander.



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

Den helelektriske feiebilen Bucher VR50E hadde verdenslansering på IFAT. Maskinen er 
en videreutvikling av bestselgeren CityCat 5006XL, som nå har fått batteridrift.  

– Dette er en kompakt feiemaskin med 
lastevolum på 5,6 m3, og med en batteri-
pakke på 137 kWt kan den feie opptil 10 
timer før den må lades. Det følger med 
en CCS-hurtiglader, som lader fra 10 til 
80 prosent på én time. Det sier Ragnar 
Kvilesjø, produktansvarlig hos den norske 
importøren Sigurd Stave Maskin AS.
– Det er fortsatt noe støy – det er jo 
en feiebil, tross alt – men selvfølgelig 
langt mindre enn med en konvensjonell 
dieselfeiemaskin. Den veier 10,5 tonn og 
er godkjent for både 50 km/t og 80 km/t, 
men da registrert som lastebil. Den har 

dessuten firehjulsstyring og en 880-liters 
vanntank. 
– Vi har solgt veldig mye av forgjenge-
ren, 5006XL – hele 19 stk. bare på ett 
år – og vi har veldig store forventninger 
til denne. Vi har allerede fått mange 
henvendelser og forespørsler og skal 
ta den med ut på demo når vi kommer 
hjem, sier han fornøyd.
Bucher har fra før en 2 m3 feiemaskin 
med elektrisk drift, og produktansvarlig 
Kvilesjø anslår at Sigurd Stave totalt vil 
selge rundt 30-35 maskiner i året av 
begge maskinene.

Ragnar Kvilesjø, produktansvarlig 
hos Sigurd Stave Maskin AS, har 

allerede fått mange henvendelser og 
forespørsler på den nye feiebilen.

Helelektrisk  
verdensnyhet fra Bucher

Den helelektriske 
feiebilen Bucher 
VR50E hadde 
verdenslansering 
på IFAT.

SIDE 59SIDE 58 ANLEGGSMASKINEN | NR.05 | JULI 2022ANLEGGSMASKINEN | NR.05 | JULI 2022

MESSE MESSE

Brannsikring  
for gjenvin-
ningsanlegg
Varmeutvikling og branntilløp er en 
stor utfordring i gjenvinningsbransjen. 
På messa ble en rekke ulike brann-
detekterings- og slukkesystemer vist 
fram.
– Branntilløp er en kjent problemstil-
ling i gjenvinningsbransjen. De fleste 
aktører som driver med kverning, 
har ett eller flere branntilløp hver 
eneste uke. Hvert år er det ca. 30 store 
branner i bransjen, altså gjennomsnitt-
lig én stor brann annenhver uke landet 
rundt, sier Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef 
Gjenvinning i Maskinentreprenørenes 
Forbund (MEF).
– Det er nok ekstra stor brannrisiko ved 
kverning av metaller, hvor det lett kan 
oppstå gnister, kanskje i kombinasjon 
med oljesøl, men det kan også skje ved 
kverning av tre, plast eller hva som 
helst. Litiumbatterier er også en vanlig 
kilde til branntilløp, fortsetter han.
– Det er heller ikke så enkelt for alle 
aktører å få forsikret anleggene sine, 
da forsikringsselskapene stiller stadig 
strengere krav. Mange av de brannvars-
lingssystemene vi ser her vil, i tillegg til 
å sikre anleggene, kunne bidra til at det 
er lettere å få forsikring, sier han.

Firefly
En annen leverandør, var svenske 
Firefly AB, som også leverer et 
system med varmesensorer og 
vannspray. Selskapet har solgt dette 
til hele 900 gjenvinningsanlegg 
rundt omkring i Europa. 
Systemet installeres på et transport- 
bånd, og fungerer slik at dersom 
deler, biter eller partikler er 
tilstrekkelig varme vil de automa-
tisk kjøles ned ved hjelp av kraftig 
vannspray, og man vil på den 
måten hindre branntilløp.
Salgssjef Bernhard Beck hos Firefly 
demonstrerte hvordan systemet 
fungerte ved å slippe en glødende 
metallbit gjennom et hull øverst 
i en pleksiglassbeholder. Inne i 
beholderen var det montert en 
sensor og flere dyser klare til å 
slukke/kjøle ned varme elementer.  
Fra han slapp metallbiten ned i hullet 
og til dysene sprayet ut vann med 
stor kraft, tok det kun 72 milli-
sekunder, ifølge salgssjefen. Det gikk i 
hvert fall så fort at det det var umulig 
å registrere det med det blotte øye.

Emi  
Controls
Italienske Emi Controls stilte ut 
det som ved første øyekast ser 
ut som snøkanoner vi kjenner fra 
alpinanlegg.

Disse har i stedet blitt utviklet 
til først å dempe temperaturen i 
avfallet og deretter målrettet  
slukke en eventuell brann. 
Kanonen kobles opp mot et 
termisk kamera som styrer både 
retning på slukkeinnsatsen og 
kraften som er nødvendig. Anleg-
get har så langt ikke blitt solgt til 
Norge, men er i drift i store deler 
av Europa, inkludert Sverige.
Et mindre system er også utviklet 
for demping av støv i en hall og 
kan være nyttig for mange som 
driver innendørs kverning av 
restavfall eller treverk.

Sverre 
Huse-
Fagerlie, 
fagsjef for 
gjenvinning 
i Maskin-
entrepre-
nørenes 
Forbund 
(MEF), var 
selvfølgelig 
på plass på 
IFAT.

Salgssjef Bernhard Beck i Firefly slapp en 
glødende metallbit gjennom et hull øverst i en 
pleksiglassbeholder. 72 millisekunder senere 
var den avkjølt og våt.

Den ser ut som en snøkanon, men 
brukes i gjenvinningsanlegg og 
ikke i slalåmbakken. (Foto: Sverre 
Huse-Fagerlie)

Lindner
En av mange leverandører av detekterings- og slukkeløsninger på IFAT,  
var tyske Lindner-Recyclingtech.

– Systemet vårt består vanligvis av 
to varmekameraer, som registrerer 
varmeutvikling på transportbåndet. 
Når det skjer, vil båndet umiddelbart 
stoppe og tre dyser sprayer ut vann-
damp som vil kjøle ned og væte båndet 
og de varme partiklene, forteller Rudolf 
Schwager, salgssjef i Lindner-Recycling-
tech. 

Han understreker at dette ikke er et 
fullverdig brannslukkingsanlegg, men et 
nedkjølingsanlegg for å dempe varme-
utvikling på transportbåndet. Det vil 
uansett forhindre de aller, aller fleste 
branner, og siden transportbåndet 
stopper, vil brannen uansett ikke kunne 
spre seg videre til andre deler av et 
større gjenvinningsanlegg.

Salgssjef i Lindner-Recyclingtech, 
Rudolf Schwager, peker på et 
varmekamera i selskapets detek-
terings- og slukkeløsning. 
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Det var høye forventinger til årets Vei og Anlegg. For det første skulle den ikke 
arrangeres på Hellerudsletta og i tillegg var den innendørs. Det ble fire dager med 
mange mennesker, jevn temperatur, god infrastruktur og mange lanseringer. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no 

Norges- og 
verdenslanseringer 
på Vei og Anlegg 2022

Onsdag 11. mai åpnet endelig dørene for 
fire messedager med Vei og Anlegg 2022. 
Messen har blitt utsatt to ganger på grunn 
av pandemien. I forkant av messen uttalte 
arrangøren, Maskingrossisternes Forening 
(MGF), at de forventet over 20 000 besø-
kende. Da dørene stengte lørdag 14. mai 

viste telleapparatet at det hadde vært 20 
281 personer innenfor dørene på Norges 
Varemesse (Nova Spektrum). I 2018, som 
var forrige gang Vei og Anlegg ble arran-
gert, var besøkstallet 22 135, men da med 
en messedag mer.   

Siden forrige utgave av Anleggsmaski-

nen kun inneholdt en smakebit fra messen 
fordi bladet gikk i trykken før messen var 
over, kommer her en liten oppsummering 
av de mange Norges- og verdenslanse-
ringene som var blant de 192 utstillerne 
på det 26 000 kvadratmeter store messe-
arealet. 

BRA OPPSLUTNING: Det var totalt 
20 281 besøkende på årets Vei og 

Anlegg, og det ble det anleggstreffet 
som messen alltid har vært.

To verdenslanseringer hos Epiroc
Epiroc viste en helt ny radiostyrt borerigg og en borkrone beskyttet av diamanter. Den 
nye boreriggen, SmartROC T25 R, hadde verdenspremiere, det samme gjaldt borkronen 
Powerbit X, som er belagt med diamanter og øker levetiden på borkronen vesentlig. 

– Denne boreriggen vil lede an innen sitt segment med sitt optimaliserte dekningsområde, 
enestående terrengegenskaper, allsidighet i bruk og smarte kontrollsystem. Vi er veldig 
glade for å kunne presentere denne for markedet. Dette er en rigg som kan utgjøre en 
reell forskjell for kundene våre, sier Marcus Leü, Global Product Manager i Epiroc. 
SmartROC T25 R vil bli tilgjengelig for bestilling i det norske og svenske markedet i løpet 
av 4. kvartal 2022. 

DIAMANTBELAGT
- Powerbit X er en innovasjon når det gjelder sikkerhet. De diamantbeskyttede stiftene 
gir borkronene vesentlig lengre levetid sammenlignet med standardstifter og maksime-
rer boretiden, noe som betyr færre bytter av borkrone, høyere produktivitet og mindre 
fareeksponering for operatørene, sier Bjørn Oddvar Andresen, markedssjef for borstål hos 
Epiroc. 
Powerbit X skal ifølge Andresen, utnytte potensialet ved fjernstyrt og automatisert boring 
fullt ut. Borkronens lange levetid gjør at det er mulig å bore i automodus over lunsjpauser, 
skiftbytter og sprengningsventilasjonssykluser.

Pris for beste stand til  
Pon Equipment
Blant Vei og Anleggs 192 utstillere var det Pon Equipment 
som gikk helt til topps i kåringen av messens beste stand.

I Juryens begrunnelse het det blant annet:
«Det er i år første gang Vei og Anlegg arrangeres i Nova 
Spektrum. Pon Equipment har utnyttet denne overgangen 
godt. De har en stor stand med mye innhold, men fremstår 
likevel som ryddig og oversiktlig. Den er bygget opp på 
en god måte og gir et helhetlig inntrykk. Vi legger spesi-
elt merke til hvordan hele utstillingen er rammet inn både 
med et stort banner som omkranser utstillingen i høyden, 
store takbannere og tydelige markeringer på bakkenivå for 
å bygge inn utstillingen i en samlet helhet. Pon Equipment 
har også engasjerende og imøtekommende personell som er 
dyktige i sin kommunikasjon med de som befinner seg på 
utstillingsområdet. I tillegg til et bredt spekter av maskiner 
har Pon Equipment etablert flere stoppunkter, aktiviteter og 
blikkfang omkring på standen.»

Juryen besto av Lene Eikefjord fra Byggenæringens Medie-
senter, Arve Brekkhus fra Byggeindustrien og undertegnede.

 Bjørn Oddvar Andresen, markedssjef for 
borstål hos Epiroc, med den nye borkrona 

med diamantbeskyttede stifter.

NYHET: Førstegangs-
visning av den nye 
overjordsriggen Epiroc 
SmartROC T25 R.

Fra venstre: Arve Brekkhus, jurymedlem og sjefredaktør Bygge-
industrien, Tone Lindberg Grøstad, direktør i MGF, Erik Sollerud, 
adm. direktør i Pon Equipment, og Lene Eikefjord, jurymedlem og 
daglig leder for byggenæringens mediesenter. Jurymedlem Njål 
Hagen fra Anleggsmaskinen var ikke tilstede da bildet ble tatt. 
(Foto: MGF)
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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: 

REGISTRERT: Roar Sømoen, daglig leder, og Thea Schjerven, avdelingsleder, i Sentralregisteret 
brukte messedagene til å informere om Maskinregisteret og Kompetanseregisteret. 

Hydraulikkventil  
som sparer drivstoff
Engcon viste frem den nye LS-ventilen. som ifølge Morten Fjeld- 
Nielsen, salgssjef i Engcon Norge AS, er en smart ventil som kjenner 
hvor mye energi det er behov for å få utført arbeidsoppgaven.

Ventilen er integrert i Engcons tredje generasjon av tiltrotator-
systemer for gravemaskiner. Teknologien bygger på en nyut-
viklet type ventiler som i kombinasjon med smart programvare 
samarbeider med gravemaskinens lastfølende hydraulikksys-
tem. Dette skal optimalisere både tiltrotatorens funksjoner og 
gravemaskinens gravebevegelser, noe som skal gi smidigere 
graving med høyere presisjon. Samtidig skal dette også redusere 
gravemaskinens slitasje og behov for vedlikehold.

Mest miljøvennlig stand
I stedet for å frakte inn tonnevis med maskiner og utstyr, 
og allikevel ikke fått vist hele bredden i sortimentet, valgte 
Agder Gruppen en modell som viser det meste av maskiner og 
utstyr selskapet selger og leier ut. 

– Vi ville ikke klart å vise bredden i alt det vi kan tilby på 
noen hundre kvadratmeter. Derfor gikk vi for modellen, sier 
Else Berit Bø Uppstad, markedssjef i Agder Gruppen. Hun 
forteller at modellen skal gjenbrukes flere ganger, noe som i 
så fall er bærekraftig i seg selv. 
Fra Agder Gruppen ble etablert i 2015 og frem til i dag har 
selskapet vokst fra noen få ansatte til nesten 170 personer. 
I tillegg er sortimentet av maskiner og utstyr som de tilbyr 
stadig blitt utvidet til flere merker og modeller. 

Sandvik Mining and Rock Solutions viste frem en 
elektrisk konseptborerigg for overjordsboring. 
Ifølge Sandvik demonstrerer konseptriggen noen av 
de avanserte teknologiene som vil bli introdusert på 
fremtidige borerigger for å støtte en mer bærekraftig 
og energieffektiv overjordsboring.

Den kompakte CommandoTM DC300Ri topphammer-
boreriggen ble valgt til konseptboreriggen på grunn 
av at den er godt egnet for bruk i urbane strøk, for 
eksempel vei-/jernbanekonstruksjon og grunnboring. 
Det er imidlertid mulig at produktutviklingsprosjekter 
basert på konseptriggen kan føre til andre, muligens 
større, borerigger.
Konseptriggen har også mulighet for drift på direkte 
elektrisk kraft eller batterikraft, samt hybrid strømfor-
syning ved bruk av en liten dieselgenerator. Alle ener-
gikildene er tilgjengelige og kan prøves på konseptbo-
reriggen, avhengig av kundens behov. Borhammeren 
er også utstyrt med en effektiv støyskjerm.

Owren viste frem  
spesial- og bære- 
maskinen Raptor 100
Raptor 100 er den minste i Raptor- 
serien og i motsetning til de større 
modellene – 300, 500 og 800, har ikke 
Raptor 100 plass til fører og leveres kun 
med fjernstyring. 
Understellet er justerbart mellom 1200 
og 1600 millimeter, og den kan gå i 45 
graders stigning. Motoren er en Deutz 
på 75 hk og den har en Cleanfix rever-
sibel vifte. Hydraulikken består av tre 
separate systemer for fremdrift, arbeid 
og krafthydraulikk.

Sentralregisteret betjener alle bransjer 
med to landsomfattende register - Kompe-
tanseregisteret og Maskinregisteret.

Begge registrene tilbyr aktørene i 
næringen informasjon som bidrar til 
sikkerhet på arbeidsplassen, forbedret 
miljø og effektivitet for arbeidstakere og 
arbeidsgivere. Gjennom nært samarbeid 
er tjenestene godt forankret hos partene 
i arbeidslivet og myndighetene.
Med Kompetanseregisteret tilbyr 
Sentralregisteret et omfattende informa-
sjonssystem for å sikre kompetanse på 
arbeidsplassen, blant annet bygge- og 
anleggsnæringen. Basert på informasjon 
fra opplæringsvirksomheter og arbeids-
givere, utsteder Sentralregisteret rundt 
50 000 kompetansebevis per år og har 

over 1.3 millioner bevis registrert i 
Kompetanseregisteret. 
Maskinregisteret samler opplysninger 
om arbeidsmaskiner og utstyr på ett 
sted. Systemet kan sammenlignes med 
kjøretøyregisteret til Statens vegvesen.
I registeret lagres tekniske opplysninger 
om maskinen, informasjon om juridisk 
eier, utleier og maskinbruker, samsvar-
serklæring, sakkyndig kontroll osv. 
- For øyeblikket jobber vi med en 
klimamodul hvor motorteknologi og 
energibærer skal kunne registrerer for 
lettere å estimere utslipp, sier Roar 
Sømoen, daglig leder i Sentralregisteret. 
Han forteller at per nå er ca. 20 250 
maskiner registrert mens det er totalt 
nesten 70 000 maskiner som ligger inne 
i systemet. 

Stadig flere maskiner registrert

PREMIERE: Thorstein Ouren, selger og pro-
duktansvarlig hos Owren AS, med den helt 
nye Raptor 100. 

MODELL: Else Berit Bø Uppstad, markedssjef i Agder Gruppen, med 
selskapets modell som viser det meste av maskiner og utstyr som 
selskapet selger og leier ut.

Elektrisk konseptrigg hos Sandvik

KONSEPT: CommandoTM DC300Ri topphammerboreriggen er en konsept-
borerigg og skal gjennom mange tester før den settes i produksjon. 

VENTIL: Morten Fjeld-Nielsen, salgssjef i Engcon Norge AS, med den nye 
lastgjenkjennende ventilen. 
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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.

Forhåndsvisning av  
elektrisk teleskoptruck
Hos Hesselberg kunne Tor Tveter, salgssjef key account i  
Hesselberg Maskin, vise frem Manitou MRT2660E, en hel- 
elektrisk rundtomsvingende teleskoplaster på 18 tonn,  
26 meters løftehøyde og maks 6 tonns løftekapasitet. Ifølge 
Tveter finnes det ikke tilsvarende maskin på markedet. 

Det er første gang Manitou-maskinen ble vist frem på messe, 
men enn så lenge må maskinen omtales som prototype. Frem- 
deles gjenstår litt testing og kanskje noen små justeringer, og 
den endelige lanseringen vil skje på Bauma i München i oktober. 
MRT2660E har mer enn 20 nye patenter, helt ny hytte som 
tilfredsstiller kravene til både FOPS og ROPS2. Ytterligere 
detaljer og pris blir ikke tilgjengelig før Bauma. 

Ny kompaktserie fra Montabert
IRM stilte med en helt ny serie kompakte slaghammere  
fra Montabert. De åtte modellene i SD-serien erstatter 
SC-modellene og er beregnet for bruk på maskiner fra  
700 kg til 12 tonn. 

– Hammerne har lav vekt og god slagkraft, sier Rune 
Berg, produktsjef for slaghammere hos IRM. Egenvek-
ten på hammerne er fra 58 kg til 364 kg. Berg forteller 
at hammerne er spesielt egnet for utleiemarkedet da de 
har forseglede akkumulatorer som gjør at man slipper å 
etterfylle nitrogen, som gjør at det ikke er noe problem å 
la hammerne stå ubrukt i lang tid, for så å montere dem 
på maskinen og sette i gang med full effekt. Vedlikehold 
skal være enkelt å utføre og bytte av meisel skal kun ta to 
minutter. Hammerne leveres med fire års garanti. 

Førstegangsvisning  
av beltedumper
ABS Maskin har vært forhandler av Takeuchi i veldig mange år og 
maskinene er godt kjent i Norge. Nå kan selskapet også tilby belte-
dumper med egenvekt på 6550 kg fra den japanske produsenten.

Produksjon av beltedumpere er ikke noe nytt for Takeuchi da 
de i årevis har produsert disse for Yanmar, men det er først nå 
nylig at leveres i Takeuchi-farger.  
Takeuchi TCR50-2 har lastekapasitet på 3700 kg, 65 graders 
tipp vinkel og
180 graders sving på dumperkassen. Tipp og sving styres enkelt 
med en spak. Førerhytta er utstyrt med 5,7-tommers multidis-
play med kamerafunksjon, air condition og stor koppholder.

Ny korthekk og ny serie
En av nyhetene 
og et trekkplaster 
hos EMSG var en 
sortlakkert Hyundai 
HX235A. Beltegra-
veren på 24 tonn 
er én av mange 
modeller i den nye 
A-serien.

På standen var det 
i tillegg til den sort-
lakkerte beltegra-
veren, også en hjul-
graver i den nye 
A-serien som skilte 
seg ut - HW170A.  
Denne var lakkert 
i fargen Dark Blue 
og tiltrakk seg mye 
oppmerksomhet. 

Ny stor tiltrotator fra Rototilt
Den nye tiltrotatoren er Rototilts kraftigste hittil. Den er 
tilpasset gravemaskiner opp til 43 tonn og med brytekraft 
opptil 280 kN.

RC9 er den største tiltrotatoren fra produsenten og er 
beregnet for bæremaskiner fra 32-43 tonn. En ny tryk-
kompensert hydraulikk fører til at tiltrotatorens funksjo-
ner kan arbeide uavhengig av hverandre, og at brukeren 
kan tilte og rotere samtidig. 
Nytt er også at tiltrotatoren nå kan leveres med S90-feste, 
i tillegg til S80-feste, som prototypen ble vist med. 

NY SERIE: Rune Berg, produktsjef for slaghammere hos IRM, med den 
helt nye SD-serien fra Montabert. 

FØRPREMIERE: Tor Tveter, salgssjef key account i Hesselberg 
Maskin, viste frem Manitou MRT2660E, en helelektrisk rundt- 
omsvingende teleskoplaster.

FARGERIKT: Finn Trane Johansen, daglig leder i 
EMSG Norge, forteller at de ønsket å vise frem at 
Hyundai tilbyr flere farger på maskiner fra fabrikk.

STOR: Hans-Ronald Hohlweg, Country Manager i Rototilt Norge 
med tiltrotatoren RC9, som er den største tiltrotatoren fra den 
svenske produsenten. 

NYHET: Bjørn Eirik Arnesen, daglig leder ABS Maskin, med belte-
dumperen Takeuchi TCR50-2. 

www.fjossystemer.no

Industri- og 
lagerbygg

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

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



MILJØ: Ida Sofie 
Ida Bjaarstad, 
daglig leder i 
Greencore, rett-
leder selskaper 
slik at de kan bli 
miljøsertifisert.  
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Rekkverk kan redde liv.

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

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

agjerde.no

Belte- og hjul-nyhet fra Doosan
Rosendal Maskin 
hadde med seg to 
nye modeller til 
messa – beltegraveren 
DX50Z-7 og hjul- 
graveren DX50Z-7.

Minigraveren 
DX50Z-7 veier 5,4 
tonn og motoreffek-
ten på den tresy-
lindrede Doosan 
D18-motoren er 49 
hk. Den har diese-

loksideringskatalysator (DOC), selektiv katalysator (SCR) og 
dieselpartikkelfilter (DPF) uten EGR, og den tilfredstiller utslipps- 
kravene til Steg V. Anbefalt skuffestørrelse er 320 liter og olje- 
kapasiteten er 138 l/min. Doosan Connect flåtestyring er standard.
Hjulgraveren DX100W-7 veier 11,5 tonn. Steg V-motoren er 
en firesylindret Doosan D34 på 100 hk. Den har DOC, SCR 
og DPF uten EGR, og anbefalt skuffestørrelse er 400 liter. 
Kapasiteten på hydraulikkpumpen er 200 l/min. Den har fire-
hjulsstyring med svingradius på 3,7 meter. Doosan Connect 
flåtestyring er standard.

HELT NY: Hjulgraveren DX100W-7 veier 11,5 
tonn og har firehjulsstyring. OVER

VERNEUTSTYR
100

...OG MYE MER PÅ VEI.

STØVMASKER

HI-VIS SYNLIGHETSVEST

KUTTHANSKER

VERKTØYSIKRING

VERNEBRILLER

FINN NÆRMESTE FORHANDLER PÅ MILWAUKEETOOL.NO

PERSONLIG
ARBEIDSLYS

KNEPUTER

VARMEJAKKER / 
ARBEIDSTØY

Verdenspremiere  
hos Steelwrist
Det var første gangen Steelwrist viste frem modellen SQ50,  
som er beregnet for maskiner mellom 7 og 13 tonn. 

– Med introduksjonen av SQ50 helautomatiske HK-fester 
og tiltrotatorer vil dynamikken endres i det voksende 
10-tonns segmentet. Nå får du mulighet for hydraulisk 
kapasitet på 120 l/min med lavt mottrykk. Dette åpner 
opp muligheten for å kunne bruke arbeidsverktøy som 
krever høyt oljefløde også for mellomstore gravemas-
kiner, sier Stefan Stockhaus, administrerende direktør 
i Steelwrist AB. - Et 50-feste med den oljekapasiteten 
kan passe fra 7 og opp til 13 tonns gravemaskiner. Vi er 
spent på mottagelsen siden dette vil være interessant for 
8-tonnerne, som er en av de aller mest populære maskin-
størrelsene i Norge, sier Stian Zachariassen, daglig leder i 
Steelwrist Norge.
Ifølge Steelwrist følger SQ-produkter den globale Open-S 
standarden for helautomatiske olje-koblinger for gravemas-
kiner. Dette betyr at SQ-systemet er designet for å kunne 
kobles til andre merker som følger Open-S standarden.

VERDENSPREMIERE: Stian Zachariassen (t.v.), daglig leder i 
Steelwrist Norge, og Stefan Stockhaus, administrerende direktør i 
Steelwrist, med den nye modellen SQ50.

Tilbyr hjelp til  
miljøsertifisering
Greencore har godkjent Miljøfyrtårn-konsulent, som guider og 
rettleder fra oppstart til sertifisering. Selskapet gjennomfører 
veiledning tilpasset den enkelte virksomhet og bransje. 

– Veien fram til sertifisering kan ta to til seks måneder, avhen-
gig av bransje og hvor mange av kriteriene som er oppfylt ved 
oppstart, sier Ida Sofie Ida Bjaarstad, daglig leder i Greencore 
AS. Hun forteller at Greencore bistår selskaper i å bli miljøser-
tifisert. Ved å bli dette skal det gi bedriften konkurransefor-
trinn, blant annet ved at bedriften er kvalifisert for offentlige 
anbudsprosesser. 
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BRANSJEOVERSIKTEN

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

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

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

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

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

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

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

Nils A. Mørk Maskin AS
1823 Knapstad
Tlf: 90639797
hans.anton@namm.no
www.namm.no

Nor Slep AS
PB.1252, 3205 Sandefjord
Tlf: 33 48 93 70
norslep@norslep.no
www.norslep.no

Nordisk Dekk Import AS
4262 AVALDSNES
www.nidas.no

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

Oldroyd AS
Industriveien 1, 
3766 Sannidal, Norway
Tlf: +47 35 98 75 50
mail@oldroyd.no
www.oldroyd.no

Orica Norway AS
3400 LIER
Tlf: 32 22 91 00
www.orica.no

Powel Construction AS
7037 Trondheim
Tlf: 73 80 45 00
gemini@powel.no
www.powel.no

Power Tools Norge
Hallenåsen 4 1389 Heggedal
Tlf: 951 74 007
powertools@online.no
www.ptools.se/no

Pumpe-service AS
Tlf: 23 33 84 00
post@pumpe-service.no
www.pumpe-service.no

Rototilt AS
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf: 21 01 91 50
info@rototilt.com
www.rototilt.no

Sandvik Norge
2013 SKJETTEN
Tlf: 63 84 81 00
www.rocktechnology.sandvik

Scandia Maskin AS
3039 Drammen
Tlf: +47 32 21 00 50
post@scandiamaskin.no
www.scandiamaskin.no

SG Finans
Postboks 105, 1325 LYSAKER
Tlf: 21 63 20 00
kundeservice@sgfinans.no
www.sgfinans.no/

SK Produkter
1471 Lørenskog
Tlf: 67 97 40 30
info@skprodukter.no
www.skprodukter.no

Skagerak Trepleie
4870 Fevik
Tlf: 90 89 82 62
sivert@skagerakbioenergi.no
https://skagerak-trepleie.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/

Wdf Isolasjon AS
4886 Grimstad
Tlf: 47 23 03 85
dagfinn@wdf.no
www.wdf.no

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

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/

Akershus Traktor AS
2069 JESSHEIM
Tlf: 63 94 85 80
post@akershustraktor.no
www.akershustraktor.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

Banefilter AS
5216 Lepsøy
Tlf: 975 98 058
karsten@banefilter.no
www.banefilter.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

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

ALT TIL SIN TID ...

Etter 24 år i MEFs hovedstyre, de siste 14 som 
styreleder, takker jeg denne sommeren av. En av mine 
mange gleder med vervet har vært å dele refleksjoner 

i denne spalten. Her er min aller siste.
 
Jeg er den lengstsittende leder noen gang, det får holde. 
Livet er for oss alle både kort og skjørt. Jeg har så mange 
andre ting jeg nå ønsker å bruke min tid på.

MEFs administrativt ansatte har vært fantastiske å 
samarbeide med, stor takk til alle dere fra Kristiansand i 
Sør til Hammerfest i Nord. Stor takk for den jobben dere 
gjør hver dag.

Likeledes må jeg si stor takk til alle MEF-avdelinger som 
jeg har fått anledning til å besøke. Trivelig å være deltaker 
på medlemsmøter, årsmøter og andre arrangementer i 
hele organisasjonen.

Når man gjør opp en liten status for seg selv er det noen 
invitasjoner som dukker opp.
Jeg tenker da på flere trivelige helger i Loen, på Storefjell, 
invitasjoner og turer i det ganske land.

Uansett; det er ingenting som slår det å være med på 
et medlemsmøte i Finnmark. I tillegg til det sosiale og 
faglige er det gjerne lagt inn 40 mil med scooterkjøring 
over Finnmarksvidda. Fantastiske opplevelser både der og 
uansett hvor i landet jeg har kommet. Stor takk til dere 
alle for at jeg har fått delta.

Jeg er dypt rørt over all støtte, innimellom til og med 
heiarop, fra tillitsvalgte i hele organisasjonen. Det har 
selvsagt også vært motstand og gode diskusjoner. Jeg har 
både tålt og satt pris på begge deler.

Bare ved hjelp av diskusjonene, saklige eller usaklige, har 
jeg kunnet bli bedre, og dermed også MEF blitt bedre og 
dyktigere.

Alle de syv hovedstyrene jeg har ledet gjennom 14 år har 
vært klare på én ting: Vi skal aldri jobbe for oss selv, vi skal 
kun jobbe for MEF og for bransjene våre. 

Våren 2017 foregikk to store fremtidige valg for 
organisasjonen.

Det ene valget vi skulle ta var om vi skulle avslutte eller 
fortsette med den viktige forsikringsavtalen med If. De 
fleste tillitsvalgte var ikke i tvil; etter lange og til dels 
dramatiske forhandlinger, ønsket vi klart en fornyet avtale 
med If. Jeg ser i dag at det var det riktige for MEF. Det 
var også det riktige for alle våre medlemmer som stoler 
på dette samarbeidet. Jeg er derfor veldig glad for at den 
siste store avtalen jeg som styreleder nettopp har signert 
er en femårig forlengelse av If-avtalen. 

Det andre som foregikk våren 2017 var at organisasjonen 
med ca. 80 fantastiske medarbeidere spredt over hele landet 
trengte ny administrerende direktør. Vi som tillitsvalgte og 
vanlige medlemmer skulle også få ny frontfigur.

Valget falt etter hvert på statsministerens høyre hånd. 
Vi hadde sett masse om henne i media, hva hun hadde 
gjennomført, hva hun hadde gjort, og ikke minst hvilke 
mennesker hun hadde frekventert.

Julie Brodtkorb ble et fantastisk valg for MEF. Hun har så 
til de grader løftet denne organisasjonen og gjort oss mer 
kjent der beslutninger tas.

MEF består ikke bare av administrativt og tillitsvalgt 
ledelse. De viktigste i denne organisasjonen er eierne. 
Det er våre 2300 medlemsbedrifter og cirka 40.000 ansatte 
som hver dag gjør en fantastisk jobb i våre bransjer. Uten 
disse, intet MEF.

Arnstein Repstad 
Styreleder i MEF

Gratis E-læringskurs om skadeforebygging 
og forsikringsforståelse

Skann QR-koden for å ta kurset

Velkommen til 

Loendagane 2022
23. - 25. september 2022 
Hotel Alexandra - Loen

www.facebook.com/loendagane/
www.mef.no 
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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

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

BARRETO STUBBEFRES
               3 stk leveringsklare

 BARRETO 
   KJEDEGRAVERE
          leveringsklare
             maskiner

made in 
USA

REGION SØRVEST

SOMMERFEST PÅ ROTT
Endelig kunne vi samles igjen til sommerfest 
i regionen. Det var nesten 60 deltakere som 
hadde en hyggelig dag med omvisning på øya, 
rekemiddag og festligheter. Tusen takk til alle
 som deltok!

REGION SØRØST

NYE MEDLEMMER  
I SØRØST
➜ Utemiljø AS i MEF avd. Vestfold
➜ Pauli Maskin AS MEF avd. Vestfold
➜ Tjøme Gravedrift AS MEF avd. Vestfold
Vi ønsker dere velkommen som medlemmer i MEF!

MEDLEMSMØTE 
I HALLINGDAL
I slutten av mai ble det gjennomført medlemsmøte i 
Hallingdal for region Sørøst. En stor takk til PON som 
var kveldens bidragsyter. 

MEDLEMSMØTE I ULEFOS
8. juni ble det gjennomført medlemsmøte for MEF avd. Tele-
mark på Ulefos Jærnverk. Tusen takk for en fin kveld. 

REGION VEST

MEDLEMSMØTE I VEST
MEF avd. Nord-Rogaland og 
Sunnhordaland gjennomførde 
medlemsmøte i Haugesund 1. juni. 
Det var bilutstilling frå handelsav-
talepartner Nils Wathne Auto AS og 
Toyota Haugesund på kaia utanfor 
Lille Maritim, med påfølgjande BBQ 
grillbuffet før vi hadde fagprogram 
inne i Lille Maritim. Takk for en 
fagleg og fin dag. 

REGION MIDT

VEIDRIFT OG VEIVEDLIKEHOLD 
Første eksamensforbe-
redende kurs i veidrift 
og veivedlikehold ble 
gjennomført i mai. To 
helger i Bergen med 
aktive og interesserte 
deltakere fra Trøndelag 
og Bergen.
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MEF-NYTTMEF-NYTT

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

REGION NORD

NNBA BLE EN STOR SUKSESS 
Etter en intens arbeidsperiode kunne gjengen i MEF og  
OKAB Region Nord – og Neso puste lettet ut. NNBA ble en 
suksess, med ny publikumsrekord. Tusen takk til alle de  
fantastiske utstillerne og besøkende for denne gang!  
Håper vi sees om 3 år i Tromsø. 

MEF AVD SKOG

NYE MEDLEMMER  
Normjå Skog AS har blitt medlemmer 
av MEF Skog. Eierne Kristoffer 
Mjåland og Tom-Roger Nordby satser 
primært på tynning og kjører for
 Viken Skog. MEF Skog ønsker gutta 
velkommen på laget! 

FAGSAMLING I SKIEN
MEF Skog har vært på besøk på Kjelle videregående 
skole på Bjørkelangen for å gi innspill til undervisnings-
opplegget for Vg2/Vg3 i skogfaget. Kjelle har akkurat 
gjennomført et år med fire vg2 skogfagselever. Disse skal 
nå ut i lærebedrifter.

REGION ØST

MEDLEMSBESØK
I midten av mai var Region Øst 
på medlemsbesøk hos Hadeland 
Maskindrift AS, og Anleggsgartner 
Håvard Lindstad AS som endelig fikk 
sin julegave fra MEF avd. Innlandet.

STYREMØTE I MEF AVD. INNLANDET
MEF avd. Innlandet gjennomførte styremøte på Opplandsia 8. juni. 
Takk for en fin kveld. 

VEI OG ANLEGG
I forbindelse med Nordens største 
anleggsutstilling, deltok MEF og 
OKAB Region Øst på Vei og Anlegg 
med egen stand. Simulatoren sto 
ikke stille ett minutt og det var 
mange kjente blant medlemmene 
som stakk innom for en prat. 

REKETUR PÅ OSLOFJORDEN
Ca 70 medlemmer fra hele regionen deltok på den årlige reketuren 
på Oslofjorden i mai. Selv om været og temperaturen ikke var på det 
beste, så var definitivt stemningen helt topp. God mat, god musikk 
og mange gode samtaler. Takk til alle som deltok.

GODT SAMARBEID 
MED NAF
MEF har godt samarbeid med Norsk 
Arbeidsmandsforbund (NAF) i forbindelse 
med maskinoverenskomsten og tariffavtaler. 
I den forbindelse har vi hatt samarbeids- 
møter og bli kjent-møte med de lokale 
representantene for NAF i region Øst. Viktig 
å dele kunnskap, erfaringer og informasjon 
blant interesseorganisasjonene. 

BESØK PÅ 
VIDEREGÅENDE SKOLE
MEF Skog har vært på besøk på Kjelle videregående skole på 
Bjørkelangen for å gi innspill til undervisningsopplegget for 
Vg2/Vg3 i skogfaget. Kjelle har akkurat gjennomført et år med 
fire vg2 skogfagselever. Disse skal nå ut i lærebedrifter.



circlek.no/pro

Med fremtiden
i tankene

Hos oss får du HVO100 
diesel som reduserer 

utslipp med 90%.

CK_Annonse_210x237_Anleggsmaskinen_Juni_2022.indd   1CK_Annonse_210x237_Anleggsmaskinen_Juni_2022.indd   1 13.06.2022   11:1113.06.2022   11:11


