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AS Hydrema
www.hydrema.com

Service: 613 14 010

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

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

Snakk Med Dumperspesialisten! 

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

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

4 Elektronisk lagring, håndtering og sending av 
bilag og dokumentasjon

4 Maskin-, time-og materiellregnskap

4 Datafangst på anleggs-
 plassen

Komplett
økonomisystem for

entreprenører

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

REGNSKAP PROSJEKT HANDEL LØNN
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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.

ANNONSE

Herbjørn Haug, produkt- 
ansvarlig G.E.T hos Entrack.

Opptatt av å få slitestål 
tilpasset ditt behov?
Så langt tilbake som i 1976 ble Entrack etablert, og hadde da fokus 
på import av slitedeler for anleggsmaskiner. Siden den gang har 
selskapet utviklet seg til å bli en av Norges største importører av 
slitestål til anleggsbransjen. Nettopp slitestål tok vi en prat med 
Herbjørn C. Haug om, produktansvarlig G.E.T hos Entrack. 

– Vi har vært opptatt av å bygge kunnskap rundt 
slitestål, og det har vi gjort gjennom møysommelig 
arbeid gjennom flere tiår. Det er ikke lønnsomt for 
oss at kundene våre sliter i stykker slitestålet for 
ofte. Kundene våre må tjene penger for at vi skal 
tjene penger. Derfor må vi engasjere oss i kundenes 
utfordringer og finne løsning på dem. Velger kundene 
feil stål så kan store summer gå tapt for dem. Så å 
være gode rådgivere ut fra kundens behov er svært 
viktig, forteller Haug. 

Hvilke erfaringer har så kundene med slitestålet fra 
Entrack? Kjetil Tørseth hos Feiring Bruk deler gjerne 
årsaken til at de har valgt Entrack som sin leverandør.

– Det er flere leverandører innen slitestål i Norge, 

men vi valgte Entrack blant annet fordi de er veldig 
gode på å hente fram nye produkter. Det tar kort 
tid fra man har et produkt på tegnebrettet til det er 
fiks ferdig, og de er veldig lydhøre på våre innspill 
underveis i prosessen. Det oppleves som veldig unikt, 
forteller Tørseth engasjert. 

– I tillegg får vi et produkt med lengre levetid, og 
det blir mer kostnadseffektivt. Mindre mengder stål 
kastes i søpla, og det gjør godt for både miljøet og 
økonomien. Avslutningsvis vil jeg også tillegge at 
Entrack har et veldig bra vareutvalg i hylla, som gjør 
at vi som kunde er trygg på at vi får stålet levert da vi 
trenger det. Entrack er enkelt og greit en seriøs lever-
andør som er til å stole på, avslutter Tørseth. 

Lyst til å vite  
mer om slitestål? 

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

Ikke vendbart bolt-on stål Volvo L250/L260, 
kundetilpasset i samarbeid med Feiring bruk.

Ordinært vendbart stål.

Entrack_helside_sponset_AM0622.indd   1Entrack_helside_sponset_AM0622.indd   1 10.08.2022   16:2910.08.2022   16:29
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Spennende høst
Da var sommerferien over for denne gang og vi tar igjen fatt på våre vante arbeidsoppgaver, enten 
det er i gravemaskinen, ved boreriggen, i lassbæreren, i brakka, på kontoret eller andre steder. Vi 
går en spennende høst i møte. Bransjen vår er som kjent inne i en tøff periode, med galopperende 
priser på så og si alle innsatsfaktorer, ikke minst diesel. Mange entreprenører går nå i minus i sine 
prosjekter og kontrakter, og kjemper en desperat kamp for å overleve. Og mens stadig flere land, 
som Sverige, Tyskland, Frankrike og Spania, kutter i sine drivstoffpriser og -avgifter, er det tilsyne-
latende total handlingslammelse her i landet. Forhåpentligvis vil bransjen få noe å glede seg over i 
begynnelsen av oktober, når statsbudsjettet for 2023 legges fram. La oss håpe at ikke altfor mange 
bedrifter har gått over ende innen de eventuelle støtteordningene ser dagens lys.

Høsten byr også på verdens største anleggsmesse – Bauma i München – hvor Anleggsmaskinen 
selvfølgelig vil være på plass. Før den tid er det Yrkes-NM i anleggsmaskinkjøring på Sørlandets 
Travpark utenfor Kristiansand. Alle deltakerne er presentert her i dette bladet. Du kan også lese  
om andre unge bransjeaktører i denne utgaven. Blant annet en fremad- 
stormende entreprenør og bonde i Rogaland. Og to standhaftige lærlinger 
som har hatt en litt tyngre vei mot fagbrevet enn de fleste andre, men som 
ikke lar seg stoppe av den grunn. På den andre siden av aldersskalaen, kan 
du lese om to erfarne bedriftsledere som selv etter et helt liv i bransjen ikke 
kan tenke seg noe bedre enn nettopp å jobbe. Disse er alle eksempler på 
hvorfor vi er så glade i denne bransjen.

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. 
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Maskinentreprenørenes 
Forbund
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SKOG

– Anleggsdieselen koster nå opp mot 18 kr 
per liter (juli 2022) noe som er en økning 
på over 40 prosent bare siden nyttår. En 
skogsentreprenør kan bruke opptil 300 liter 
diesel per lag og dag. Dieselen utgjør nå den 
soleklart største utgiftsposten til skogsen-
treprenørene, sier Bjørn Lauritzen, fagsjef 
for skog i Maskinentreprenørenes Forbund.

GAMBLE ELLER OPPHØRE
De økte kostnadene, som fører til at flere 
driver med tap, forsøkes dekket inn av 
oppspart egenkapital. Dette gjør at mange 
skogsentreprenører må ta et vanskelig valg 
– skal man gå ut av bransjen og realisere 
maskinverdiene og bevare egenkapitalen, 
eller skal man gamble på at det kommer 
bedre tider, men altså med egenkapitalen 
som innsats? 

– Dessverre vet jeg at mange vurderer 
det første, særlig hvis regjeringen ikke viser 
vilje til å gjøre noe med avgiftsnivået på 
dieselen, sier Lauritzen. 

– STORE KONSEKVENSER
– Så kan man stille spørsmålet om det gjør 
noe om et knippe skogsentreprenører velger 
å gi seg. Ser man bort fra at det opplagt er 
negativt for den enkelte som mister sin egen 
arbeidsplass, vil jeg påstå at enhver skogs- 
entreprenør som gir seg, vil være svært 
negativt for hele verdikjeden skog og tre 
som omfatter sagbruks- og treforedlings-
industrien i Norge, sier han.

Dette er en verdikjede som omsetter for 
mellom 40 og 50 mrd. kr årlig, ifølge Laurit-
zen, og representerer mange arbeidsplasser 
gjerne i distriktene. Det spesielle er at disse 
serves av så få som 250 skogsentreprenør-
bedrifter, hvilket betyr at det kan få store 
konsekvenser om flere av disse bedriftene 
avvikles. 

– Det er derfor presserende at regjerin-
gen vurderer tiltak som kan få ned diesel-
kostnaden for skogsentreprenørene, sier 
Lauritzen. 

– Dessuten, uansett hvordan man velger 

å innrette en eventuell avgiftslette på 
anleggsdieselen, så må den først og fremst 
komme raskt, slik at man gir et viktig signal 
til skogsentreprenørene om at man faktisk 
ser verdien av den jobben de gjør til beste 
for en av de grønneste og mest bærekraf-
tige næringene i Norge, avslutter Bjørn 
Lauritzen. 

Siden en skogsentreprenør kun i begrenset grad kan dytte kostnadsøkningen over 
på kundene (skogeierne), så innebærer dette en meget stor utfordring for entre-
prenørene. Mange driver nå med tap.
Tekst: Njål Hagen – nh@mef.no

Dieselprisene tar knekken  
på skogsentreprenørene

MINUS: De økte dieselprisene gjør at mange skogsentreprenører driver med tap. (Illustrasjonsfoto: Runar F. Daler)

– Det er presserende at regjeringen vurdere 
tiltak som kan få ned dieselkostnaden for skog-
sentreprenørene, sier Bjørn Lauritzen, fagsjef 
skog i MEF. (Foto: Runar F. Daler)

MEF imot ny 
omorganisering 
av veisektoren

Bakgrunnen for møtet, som ble ledet av 
samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, er at 
det i Hurdalsplattformen heter at «regje-
ringen vil utrede hvordan utbygging, drift 
og vedlikehold av veier skal organiseres 
med bakgrunn i at stadig flere utbyggere 
og veieiere gir fare for økte kostnader, 
mer fragmenterte fagmiljøer og mindre 
sammenhengende utbygging.» Veiutbyg-
gingsselskapet Nye Veier er blant det som 
nå skal utredes.

STØRSTE KRISEN NOENSINNE
En ny omorganisering av veisektoren faller 
ikke i god jord hos Maskinentreprenøres 
Forbund (MEF).

– Vår bransje står nå i den største krisen 
vi noensinne har vært i. I tillegg er vi i 
sektoren akkurat ferdig med en stor omor-
ganisering, som skapte store utfordringer. 
Da mener vi det er for tidlig å skulle sette i 
gang en helt ny omorganisering, innledet 
Brodtkorb på innspillmøtet.

Hun slo fast at fylkeskommunene nå har 
fått etablert sine organisasjoner, Statens 
vegvesen har fått satt sin nye organisasjon 
og Nye Veier har sørget for innovasjon, 
samtidig som de har fått politiske signaler 
om at kontraktene skal tilpasses det norske 
markedet.

– VI MÅ FÅ LOV TIL Å JOBBE
– En evaluering kan man ikke være imot. 
Man skal aldri si at man ikke kan endre 
standpunkt før en evaluering ligger klar. 
Men det er viktig at vi ikke går tilbake til å 
ha én monopolist. For ved å ha flere aktører 
som har ansvar for vårt store marked – vi 
er Norges største fastlandsnæring – så har 
vi fått både innovasjon og litt konkurranse 
mellom disse organisasjonene, til å være i 
front både når det gjelder kontrakter, klima 
og HMS, fortsatte Brodtkorb.

– På vegne av de 2400 entreprenørene jeg 
representerer, med opp mot 50 000 ansatte, 
så er beskjeden vår: Vi må nå få lov å jobbe. 

Vi står i en stor krise og har verken tid eller 
ressurser i Norge til å bruke det på en ny 
og omfattende omorganisering, avsluttet 
hun. 

– La oss bruke tid og ressurser å bygge vei, ikke på nye omorganiseringer.  
Det sa en bestemt MEF-sjef Julie Brodtkorb på innspillmøtet om omorganisering 
av veisektoren hos Samferdselsdepartementet 23. juni.
Av: Runar Daler – rd@mef.no

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i 
MEF. (Arkivfoto)

ET NYTT 
GREP

www.engcon.com

Med avtagbar grip eller 
sorteringsklype flytter du  
alt fra stort til smått. 

Sees på Dyrskun og  
Loendagane i september!



rototilt.com

Hver dag løser gravemaskinførere verden over utfordringer som utvikler 
samfunnet. Derfor løser vi utfordringer som utvikler hverdagen deres. Det 
er nettopp det vi har gjort for å utvikle RC9 – vår største tiltrotator for 
gravemaskiner mellom 32 og 43 tonn. RC9 er designet for å sikre presisjon 
for større gravemaskiner og tyngre oppgaver. Med RC9 kan du gå fra 
utgraving til presisjonsoppgaver. Den nye trykkompenserte hydraulikken 
sørger for at du får nøyaktig styring av rotasjon og tiltfunksjon, som for 
første gang kan brukes uavhengig av hverandre.

Dette er vår største nyhet. Hittil.

Rototilt® RC9
• SecureLock er alltid inkludert som standard
• For gravemaskiner mellom 32 og 43 tonn
• Ny trykkompensert hydraulikk

Vår største nyhet hittil …

NYHET!

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

Scan QR-koden

«Det er jo ikke så mange som vil kjøre 
elektrisk, men det har jo ingenting å si.
Det e itjnå forskjell!»

John Nøstmo, maskinfører, BN Entreprenør AS
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– Dette er veldig spennende å være med på. Vi har lang erfaring 
med grøftefrie NoDig-metoder. At vi nå får være med i front av 
det grønne skiftet og omstilling til utslippsfrie anlegg er et viktig 
skritt for oss, sier Kristian August Olimb, prosjektleder hos Olimb 
Anlegg AS. 

Fra hovedkontoret i Råde har selskapet gjennom flere tiår ligget 
langt fremme i utviklingen av NoDig-metoder her til lands. Ifølge 
selskapet har de nå tatt et nytt skritt framover, denne gangen inn 
i en fremtid med utslippsfrie anlegg, og har tatt i bruk det som 
skal være Norges første elektriske pilotrørsborerigg. 

ELEKTRISK RIGG FOR PILOTRØRSBORING
Ifølge Olimb Anlegg er pilotrørsboring en NoDig-metode som 

egner seg godt til boring i løsmasser, og på oppdrag med strenge 
krav til nøyaktighet. Metoden skal gi en nøyaktighet på pluss/
minus 20 millimeter på et 100-meters strekk. 

Pilotrørsmetoden brukes gjerne i tilfeller der det skal inn rør 
med lite fall, og derav strenge krav til presisjon for å oppnå riktig 
rørføring i henhold til prosjektert trasé. Den kan benyttes til pres-
sing og trekking av PE- og stålrør på inntil 1200 mm diameter for 
etablering av nye rør i løsmasser. 

FOREGÅR I TO "ETAPPER": 
 ■ Først bores en pilot, som styres med stor nøyaktighet med 

laser og blink. En laser i bakkant av riggen skyter en laser-
stråle gjennom pilotstrengen, og bidrar til nøyaktig styring 
av boringen. 

 ■ Etter at piloten er boret gjennom den prosjekterte traseen settes 
det på en overgang mellom pilotstrengen og stålrøret som 
skal etableres. Stålrøret presses innover langs pilotstrengen, 
samtidig som massene skrus ut med skruer. 

UTSLIPPSFRIE ANLEGG
Anskaffelsen av den nye maskinen skal være et ledd i selskapets 
strategi om å være tidlig ute i det grønne skiftet i anleggs- og 
VA-bransjen. Olimb Anlegg AS har dessuten gjennomført en 

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

prosess for å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Denne er fullført, og 
sertifisering skal foreligge i løpet av sommeren.

– Vi var tidlig ute med å utvikle eget elektrisk utstyr for tunnele-
ring. Når vi nå skulle gå til innkjøp av en ny rigg for pilotrørsboring 
ønsket vi en elektrisk drevet rigg i stedet for en konvensjonell 
dieseldrevet rigg. Det gir et viktig fortrinn i konkurransen om 
stadig flere utslippsfrie anlegg, sier Kristian August Olimb. 

Selve boringen drives hydraulisk, som andre typer borerigger. 
Den nye maskinen har imidlertid en elektrisk powerpack i stedet 
for dieselmotor til å levere den hydrauliske energien. 

Maskinen er nå i sommer på Sørlandet. Her er Olimb Anlegg 
AS i gang med boring av totalt ni strekk i dimensjoner fra 457 til 
914 millimeter på prosjektet E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen, 
i sentrum av Kristiansand. 

Olimb Anlegg AS utfører pilotrørsboringen i Kristiansand på 
en underentreprise for TT Anlegg AS. 

KUTTER UTSLIPP FOR STATENS VEGVESEN
– Statens vegvesen er med på Norges nasjonale forpliktelser om 
å redusere klimagassutslipp med 50 prosent innen 2030. Da er 
det avgjørende at våre entreprenører følger opp, og ønsker å være 
med i konkurranse om pilotprosjekter som dette, sier Nils Ragnar 
Tvedt, prosjektleder i Statens vegvesen. 

Han er veivesenets prosjektleder på E18/E39 Gartnerløkka - 
Kolsdalen i Kristiansand. Han er spent på å se hvilke erfaringer 
man trekker ut av pilotprosjektet. Ikke minst fordi det her for første 
gang skal prøves ut rørpressing med elektrisk utstyr. 

– At det er et pilotprosjekt innebærer at læring er viktig. Her 
lærer vi hvilke krav vi kan stille til markedet og hva som kreves 
for å få et utslippsfritt prosjekt til å fungere godt. Elektriske grave-
maskiner begynner vi å bli kjent med, og med el-maskiner opp til 
drøyt 20 tonn fungerer det godt i byprosjekter, sier han. 

NOK ELEKTRISK KRAFT
– Nå logger vi effektbehov til rørpressing. Det vil gi oss viktig 
kunnskap til senere prosjekter. Det er kjempebra at Olimb Anlegg 
er med på å skaffe den kunnskapen, fortsetter prosjektleder Nils 
Ragnar Tvedt.

Som byggherre legger Statens vegvesen til rette for nødvendig 
kraft til anlegget. Det er per i dag etablert tre transformatorsta-
sjoner på anlegget til bruk for elektriske anleggsmaskiner. 

– Olimbs utstyr er nytt for oss. Det vil være med å gi nyttig kunn-
skap om kraftbehov, effektivitet og ikke minst kostnad, sier Tvedt. 

Byggherren vektlegger klimagassutslipp både i tilbudsfasen ved 
tildeling av kontrakten og deretter i gjennomføringsfasen hvor det 
gis bonus for løsningsvalg som reduserer klimagassutslippene ut 
over det leverandøren har lagt inn i sitt tilbud. 

– Det er et veldig spennende prosjekt. Bruk av utslippsfri tekno-
logi vil bli svært viktig for vår bransje framover. Vi er veldig glade 
for å få være med i front av den teknologiske utviklingen, sier 
Kristian August Olimb. 

Pilotrørsboring er en presis NoDig- 
metode i løsmasser, og nå er Olimb 
Anlegg AS i gang med en elektrisk  
pilotrørsborerigg på et utslippsfritt 
prosjekt for Statens vegvesen. 
Tekst: Redaksjonen – anleggsmaskinen@mef.no

Olimb Anlegg 
med elektrisk 
pilotrørsborerigg

FØRST: Olimb Anlegg AS er i gang 
med boring av rørtraseer på 
prosjektet E18/E39 Gartnerløkka 
- Kolsdalen i Kristiansand. Et ut-
slippsfritt pilotprosjekt for Statens 
vegvesen. (Foto: Olimb Anlegg)

HULL: Olimb Anlegg AS boret i juli de første hullene med sin nye elek-
triske pilotrørsborerigg. (Foto: Olimb Anlegg)

PROSJEKTLEDER: Kristian August Olimb, prosjektleder hos Olimb Anlegg 
AS, med skruene som skrur masser ut av hullet under en pilotrørsboring. 
(Foto: Oli



Møt Geopro-teamet
i Ahlsell
Kontakt våre spesialister nå!

”Vi gir råd, teknisk veiledning og har inngående kjennskap 
til hvilke løsninger som kan tilpasses ulike bruksområder, 
og hvordan de kan tilpasses for å gi det beste resultatet.”

Henning Sørensen
Segmentsjef for  
Geopro-teamet

Anette Dalen Jonas HegerholmKristian Eidesvik Ketil Vassbotn Nino Dolamic

Rune KristiansenAndreas Bangsund Willy Andre MjånesPernilla Engebretsen Erik Trøstheim

www.ahlsell.no/bransjer/geopro/spesialister
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Komatsu Smart Crane
Introduserer

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

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

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

Alle er velkommen til vår stand på Hurdagene 16-17/9-2022

www.steelwrist.com

UNLOCK YOUR EXCAVATOR

EFFICIENCY

• 7-13 tonns gravemaskiner

• Enestående hydrauliske egenskaper

• Utmerket byggehøyde og vekt

• Ny generasjon X12 och X14 
 tiltrotator

• Følger Open-S-standarden

SQ50
SQ Automatisk Tilkobling System

NY!
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Siden 1980-tallet har mange tusen Cat-maskiner verden over fått forlenget levetid 
gjennom Cat Rebuild. Maskinoverhalingsprogrammet har fått fornyet aktualitet 
med tanke på vår tids fokus på bærekraft og gjenbruk. 
Tekst: Njål Hagen – nh@mef.no

Gamle slitere 
får nytt liv med 
Cat Rebuild

Caterpillars maskinoverhalingsprogram 
begynte med oppussingen av en Cat D11 
doser på begynnelsen av 1980-tallet. Siden 
den gang har ca. 25 000 Cat-maskiner gjen-
nomgått forskjellige nivåer av overhaling. 

– Alle Cat-maskiner er bygget for mer 
enn ett liv, sier Ole Anders Nygaard, salgs- 
og produktsjef deler og service hos Pon 

Equipment. Han forteller at ved å utføre 
maskinoverhaling kan maskinen få både 
to og tre liv, og kjøres 70 – 80 000 timer 
før de må pensjoneres. 

 
OPPETID ER VIKTIG
– Allerede ved salgstidspunktet kan kunden 
og vi legge en plan for videre liv for maski-

nen. Første steg er en serviceavtale som 
varer for eksempel helt opp til 25 000 timer, 
sier Nygaard. Ved en slik avtale overlater 
kunden reparasjon og vedlikehold i henhold 
til inngått avtale til Pon Equipment.

 – På denne måten forsikrer vi oss at 
maskinen følger Cats serviceintervaller, 
programvareoppdateringer og retnings-

linjer som vil sørge for maks oppetid på 
maskinen, sier Nygaard. Helt essensielt for 
å få et langt og forutsigbart liv er de olje- og 
væskeprøvene som tas ved hvert service-
besøk. Disse forteller mye om maskinens 
tilstand, noe som gjør at Pon kan avdekke 
unormal slitasje på motor, og andre driv-
verks-komponenter på et tidlig tidspunkt. 
Da kan man planlegge tiltak og unngå 
unødvendig driftsstans.  

– Så ved å vedlikeholde rimeligere deler 
kan man forebygge alvorlig slitasje på mer 
kostbare motordeler og -komponenter, sier 
Nygaard. Han forteller at det å reagere tidlig 
på indikatorer og avvik fra historiske data, 
inspeksjoner, varsler, resultater fra oljeana-
lyser osv. er nøkkelen for å holde maskinen 
i gang til lavest mulig kostnad. 
 
FIRE NIVÅER
Pons maskinoverhalingsprogram består av 
fire nivåer. Første nivå er enkelt og greit å 
kjøre diagnosetester for å avdekke helse-
tilstanden på maskinen. Dette gjøres ute 
på anlegget til kunden og maskinen må 
ikke tas inn på verksted. På bakgrunn av 
testene avdekker man hva som bør eller må 
gjøres. Gjennomgangen av testen og frem-
tidige tiltak blir da et samarbeid mellom 
Pon og kunden.  Neste nivå er overhaling 
av komponenten eller komponentene for 
å gi maskinen et forlenget livsløp. Dette 
er et kostnadseffektivt alternativ som 
gjenoppretter til «som ny», og som skal 

øke ytelsen og redusere drivstoff- og olje-
forbruk. Overhalingen skjer ut fra nøye 
beskrevne prosedyrer fra Caterpillar slik 
at man vet om komponenten kan overhales 
eller må skiftes. 

På nivå tre og fire skiftes slitedeler på 
bakgrunn av det man har funnet ut tidli-
gere. Dersom slitedelene i komponenten 
ikke tilfredsstiller de kriterier som er gitt 
så må den skiftes. Da har man som regel 
to alternativer – nemlig skifte den i en 
Reman del (Reman står for remanufactu-
red, altså overhalt), eller skifte den i en 

helt ny komponent. Dette kan bli alterna-
tivet selv om komponenten kan overhales. 
Men da er det en følge av tiden man har 
til rådighet.   

 
OVERHALINGSPROGRAMMER
– Når en kunde for eksempel ønsker å ha 
en maskin i 25 000 timer, inngår vi en full-
serviceavtale hvor kunden får en servicepris 
per kjørte time, sier Nygaard. Han forteller 
at prisen er basert på mange års erfaring 
med de forskjellige maskinene og de enkelte 
komponentene. 

FØR: Cat D8’ern hadde gått ca. 12 000 
timer da kunden bestemte seg for å gi 
doseren ett liv til. Da bildet ble tatt hadde 
Pons mekanikere akkurat startet prosessen. 
(Foto: Pon Equipment)

 UNDER: Doseren ble plukket helt ned 
i forbindelse med overhalingen. Det 

som ble gjort var: Motoren ble tatt ut 
og overalt. Motorblokka vasket og kon-
trollert i henhold til Caterpillars strenge 
guidelines. Kamakslingen og topplokket 

ble byttet. Stempler, foringer og lager 
ble byttet. Veivakselen ble polert og 
kontrollert.  Transmisjonspumpa ble 

overhalt. Slanger, ledningsnett og rør 
ble byttet ut med nye. Pivotaksling og 
midtstokken ble overhalt. Løpehjul ble 
byttet og belterammer og oppheng til 
løftesylinder overhalt. Radiatoren ble 

også byttet. (Foto: Pon Equipment)
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Frydenbø Industri

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

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

Et raskt og prisgunstig alternativ til reparasjon.

• Anlegg
• Marine

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

Gressetablering  
med sprøytesåing

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

KONTAKT  
OSS FOR 

PRIS TILBUD

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

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

www.gs90.no

Caterpillar har faste eller anbefalte skiftin-
tervaller på sine komponenter. Være seg 
om det er en turbo, sylindere, transmisjo-
ner, sirkelbord på veihøvel eller akslinger.  
Ved å tegne en serviceavtale så får Pon 
løpende tilbakemeldinger fra sine meka-
nikere gjennom digitale plattformer og SOS 
oljeprøver om maskinens tilstand på nevnte 
intervaller. Dette gjør at mekanikerne ved 
behov kan planlegge skifte eller overhaling i 
samråd med kunden for å unngå uforutsette 
driftsstopp. Ifølge Nygaard vil kunden spare 
penger ved å inngå en fullserviceavtale 
uansett, men spesielt om man planlegger 
å beholde maskinen gjennom flere livsløp.

I tillegg til de fire nivåene, deles overha-
lingsprogrammet opp i ytterligere program. 
Disse er CCR – Cat Certified Rebuild, CPT 
– Cat Power Train Rebuild og CMCR – Cat 
Component Rebuild.

CCR er den mest omfattende. Her plukkes 
hele maskinen ned og bygges opp igjen med 
nye deler og lakkeres, og maskinen fremstår 
som ny. Kanskje enda bedre da den også får 
nyeste programvare.

CPT består av full oppbygging av drivlin-
jen. Her overhales alt fra motor og helt ut til 
hjulene. Det inkluderer motor, transmisjon, 
converter med kjølesystem, radiator, slanger 
med klemmer og kjølere til transmisjon/
converter. I tillegg er det akslinger, differen-
sial, finaldrev og bremser. I Norge er dette 
den overhalingen som er mest etterspurt. 

CMCR er mer en komponentoverhaling 
på for eksempel motor, hydraulikkompo-
nenter, transmisjon- og convertere. Ofte har 
Pon mange av disse komponentene ferdig 
overhalt eller de kan skaffes som Reman 
artikler for at nedetiden skal bli kortest 
mulig. 

 
PROSESSEN 
– Typiske maskiner som inngår i Cat 
Rebuild er større maskiner som tipptruc-
ker fra modell 770 og oppover i størrelse, 
og gjerne større hjullastere fra modellen 
980. Men vi kan ved behov sette opp forslag 

for alle maskiner som veihøvler, dosere, 
mindre hjullastere og gravere, sier Ole 
Anders Nygaard. Han forklarer at når en 
maskin skal inn til rebuild så nedsettes en 
faggruppe bestående av representanter fra 
verksted, SOS oljelabb, delelager, finans 
mfl. Disse gjennomgår hele prosessen og 
avgjør når, hvor og hvordan.  Antall delta-
kere i gruppen er avhengig av omfanget på 
rebuildjobben. 

– Ulike finansløsninger er naturlig å ta 
hensyn til da en rebuild kan beløpe seg til 
store summer, avhengig av hvor omfattende 
den er. Her har Pon og Cat Finans samarbei-
det tett for å finne gode løsninger nettopp 
for kunder som kan ha behov for finan-
siering av oppgraderingen, sier Nygaard. 

Når det er avgjort hvor stor rebuild 
maskinen skal gjennomgå, fremskaffes alt 
av komponenter som skal skiftes, og gjøres 
klart til dagen maskinen kommer til verk-
stedet. Dette for å være sikker på at det ikke 
blir unødvendige forsinkelser på grunn av 
manglende komponenter.  

 
BÆREKRAFT 
– I tillegg til våre elektriske maskiner, er 

Cat Rebuild et annet bærekraftig produkt 
fra Pon Equipment, sier Heidi Østerlie, 
markedssjef i Pon Equipment. Den norske 
Cat-forhandleren var tidlig ute med å bygge 
en batterielektrisk gravemaskin, under 
betegnelsen Z-line. Tidligere ble diesel-
motorene fra disse maskinene gjerne brukt 
i andre maskiner som skulle overhales. 
Caterpillar leverer nå maskiner som skal 
bygges om til Z-line-maskiner uten motor. 
De to modellene som foreløpig tilbys veier 
henholdsvis 12 og 25 tonn.  

På spørsmål om hvordan en rebuild 
kan defineres som bærekraftig, svarer 
Østerlie at man ved å gi en maskin både 
to og tre liv bidrar til redusert forbruk 
av stål og andre råvarer. Det viser seg 
også at i gjennomsnitt gjenbrukes 65 
prosent av delene når en maskin overha-
les. I tillegg er det et “kortreist” alternativ 
til ny maskin, som gjerne må fraktes fra 
andre verdensdeler.

– En annen fordel med rebuild kontra 
kjøp av ny maskin, er at kunden slipper lang 
leveringstid, som på enkelte maskinmodel-
ler kan være på godt over ett år, skyter Ole 
Anders Nygaard inn. 

ETTER: I tillegg til overhaling 
og bytting av komponen-
ter, ble doseren lakkert og 
fremstod som ny da den ble 
tilbakelevert kunden. Klar 
for ytterligere 12 000 timer. 
(Foto: Pon Equipment)



Illustrasjonsbilde: Runar F. Daler
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Bedrifter som benytter innleie eller entreprise på feil grunnlag, risikerer å bryte 
arbeidsmiljøloven og kan påta seg større risiko enn ønskelig.
Tekst: Håvard Almås, juridisk avdeling MEF - anleggsmaskinen@mef.no

Innleie og entreprise 
– vet du forskjellen?

Juridisk avdeling i MEF mottar mange spørsmål om både innleie- og 
entrepriseforhold. Henvendelsene indikerer at enkelte bedrifts-
ledere ikke er godt nok kjent med forskjellene på disse to tilknyt-
ningsformene. Det litt kjedelige - men likefullt korrekte - advo-
katsvaret, er at grensegangen mellom innleie og entreprise kan 
måtte bero på en helhetsvurdering. Hvilket navn partene har satt 
på avtaleforholdet trenger altså ikke å ha betydning.

Høyesterett har uttalt at særlig disse to spørsmålene er sentrale 
i denne vurderingen:

 ■ Hvem har ansvar for å lede arbeidet?
 ■ Hvem har ansvar for resultatet av arbeidet?
Dersom partene har inngått skriftlig kontrakt vil det være natur-

lig å starte vurderingen der.

HVEM HAR ANSVAR FOR Å LEDE ARBEIDET?
Ved innleie vil forholdet mellom utleier og oppdragsgiver (innleier) 
være regulert av en innleieavtale. Forholdet mellom utleier og den 
ansatte som leies ut reguleres av en arbeidsavtale dem imellom.

Arbeidsmiljøloven (aml.) inneholder ingen definisjon av innleie. Vi 

finner imidlertid en indirekte definisjon i arbeidsmarkedsloven § 25 
(2), hvor utleie er beskrevet slik: «Med utleie av arbeidstakere menes 
leie av arbeidstakere fra en arbeidsgiver (utleier) til en oppdragsgiver 
(innleier) der de innleide er underlagt oppdragsgivers ledelse.»

I henhold til definisjonen er det avgjørende hvem som faktisk 
utøver arbeidsledelsen, herunder fordeler arbeidsoppgaver og 
kontrollerer arbeidet. Det er altså ikke tilstrekkelig å kun avklare 
det formelle ansettelsesforholdet.

Når det gjelder innleie er det verdt å minne om at det i regelver-
ket opereres med et skille mellom innleie fra bemanningsforetak, 
jf. aml. § 14-12, og innleie fra virksomhet som ikke har til formål å 
drive utleie, jf. § 14-13. Av plasshensyn vil ikke dette bli nærmere 
gjennomgått her.

Entreprise beskriver en avtale mellom oppdragsgiver og 
oppdragstaker (entreprenør) om utførelse av et spesifisert arbeid 
mot vederlag. En slik avtale kjennetegnes av at oppdragstaker/
entreprenør i stor grad bestemmer hvordan arbeidet organiseres, 
eksempelvis hvor mange arbeidstakere som skal delta i gjennom-
føringen av prosjektet.



SIDE 23SIDE 22 ANLEGGSMASKINEN | NR.06 | AUGUST 2022

AKTUELT

ANLEGGSMASKINEN | NR.06 | AUGUST 2022

JUSS

HVEM HAR ANSVAR FOR RESULTATET AV ARBEIDET?
Entrepriseavtaler innebærer at oppdragstaker/entreprenør har 
et selvstendig ansvar for at resultatet av det utførte arbeidet er i 
henhold til avtalen med oppdragsgiver.

Ved innleie er det imidlertid oppdragsgiver (innleier) som selv 
bærer ansvaret for resultatet og kontroll med arbeidet. Ansvaret til 
utleiebedriften er begrenset til å oppfylle sin del av innleieavtalen. 
I de fleste tilfellene innebærer dette å sørge for at oppdragsgiver 
får leie et bestemt antall arbeidstakere for en angitt tidsperiode. 
Innleieavtalen kan også inneholde krav til kompetanse, som fagbrev 
og maskinførerbevis.

ANDRE MOMENTER
Det kan være tilfeller der det ikke er mulig å avgjøre om en avtale 
er innleie eller entreprise kun basert på spørsmålene knyttet til 
ansvar for ledelse og ansvar for resultatet. I den forbindelse har 
Høyesterett pekt på andre momenter som kan være av betydning.

Hvis oppdraget er klart avgrenset med oppgaver som i stor grad 
er bestemt på forhånd, og det er avtalt fast pris – ikke betaling 
pr. time – taler det for at det er entreprise. Motsatt kan det at 
oppdragsgiver stiller med maskiner og materialer tilsi at vi har 
å gjøre med et innleieforhold. Her kan det imidlertid oppstilles 
unntak for entrepriser der byggherren holder såkalt atypisk utstyr, 
som det er lite praktisk at entreprenøren stiller med selv.

HVORFOR ER DETTE VIKTIG?
Dersom en påstått entrepriseavtale i stedet viser seg å oppfylle 
vilkårene for innleie, kan dette gi arbeidstakerne i utleieforetaket 
utvidede rettigheter overfor oppdragsgiverbedriften (innleier). 
Eksempelvis følger det av aml. § 14-14 at ved ulovlig innleie fra 
bemanningsforetak kan den innleide på bestemte vilkår kreve fast 
ansettelse hos innleier og erstatning.

Det kan også oppstå tvister der den ene parten hevder at avta-
leforholdet var en innleieavtale, mens den andre parten beskriver 
avtalen som underentreprise. Erfaringsmessig kan slike tvister 
oppstå i prosjekter med kostbare mangels- eller reklamasjonskrav. 
Parten som hevder innleie ønsker at påstått innleier/oppdrags-
giver skal bære ansvaret for kravene. Motsatt vil parten som 
hevder underentreprise være motivert av å – rettmessig eller 
ikke – kunne skyve risikoen for resultatet av arbeidet over på 
den andre parten.

Videre er det viktig å huske at hovedregelen i norsk arbeidsliv 
er fast ansettelse uten tidsbegrensning. Arbeidsmiljøloven åpner 
imidlertid for at arbeidsgivere på bestemte vilkår kan benytte 
mindre faste tilknytningsformer, som innleie og entreprise, når 
det er behov for midlertidig arbeidskraft. Arbeidsgivere kan ikke 
avtale seg bort fra disse reglene. Dersom arbeidsgiver/oppdrags-
giver ser at en avtale vil innebære en svekkelse av rettighetene til 
de ansatte som omfattes av avtalen, bør det tas en fot i bakken. 
Dette kan tilsi at avtalen ikke oppfyller vilkårene for innleie/
entreprise.

PROBLEMER KAN UNNGÅS
Skriftlige avtaler som tydelig beskriver arbeidet og ansvarsfor-
holdene til partene er første steg for å unngå tvister eller ufor-
utsett risiko. Før avtalen inngås må man derfor ha klart for seg 
hvem som skal ha arbeidsledelsen og hvem som er ansvarlig for 
resultatet av arbeidet. Som nevnt innledningsvis er det imidlertid 
ikke nok å omtale en avtale som innleie eller entreprise. Avtalen 
må i gjennomføringen reelt oppfylle kravene til et innleie- eller 
entrepriseforhold. Dette forutsetter blant annet kjennskap til 
arbeidsmiljøloven generelt og innleieregelverket spesielt. 

Har du spørsmål om dette eller andre juridiske problemstillinger  
– Ta kontakt med MEFs juridiske avdeling.

Se alt av tanker 
og tilbehør på  
dieseltank.no

Håvard Almås er 
juridisk praktikant i 

MEF. (Foto: MEF)

«Dersom arbeidsgiver/oppdragsgiver ser 
at en avtale vil innebære en svekkelse av 
rettighetene til de ansatte som omfattes av 
avtalen, bør det tas en fot i bakken.»



GODT FORNØYDE: Ole Bjørnar Lunde fra Feiring og Niels Ebbe Gjørup fra KVM. (Foto: Feiring)

HELAUTOMATISK: Tidligere brukte man hånd-
makt og måtte kaste ti-kilos sekker med farge 
inn i produksjonen, nå styres hele prosessen fra 
kontrollrommet. (Foto: Feiring)
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Feiring med helauto- 
matisk fargeasfaltverk

Andelen som bestiller farget asfalt har ifølge 
Feiring økt jevnt de siste årene. Hovedkun-
den er kommuner, og asfalt til sykkelveier 
er asfalten det leveres mest av. 

Allerede første produksjonsdag har Feiring 
bestilling på flere hundre tonn farget asfalt, 
hvorav mesteparten skal brukes på sykkelvei.

– Men vi ser også at flere private har fått 
øynene opp for farget asfalt. Sandbrun, 
som minner om fargen på grusvei, er den 
nest mest populære fargen. Den kan for 
eksempel brukes der kulturminner setter 
begrensninger for svart asfalt, sier Ole 
Bjørnar Lunde, driftsleder hos Feiring asfalt.

ENESTE I NORGE
Oppgraderingen av asfaltverket på Løren-
skog gjør at Feiring nå kan styre hver av de 
to asfaltverkene separat. At de to verkene 
nå er uavhengige av hverandre skal bidra 
til å sikre kontinuerlig drift. 

– Det nye anlegget har en fire-tonns 
mikser og er et batchblandeverk som 
produserer mer nøyaktig kvalitet. Ferdig-

vareanlegget med fem siloer rommer 264 
tonn ferdig asfalt, og er bygget slik at det 
kan utvides, sier Niels Ebbe Gjørup i KVM, 
som har levert anlegget.

Ifølge Gjørup er dette det eneste i sitt 
slag i Norge. I Danmark og Sverige skal det 
finnes kun to anlegg som ligner. 

– Det er helt unikt med et fargeblande-
system som rommer hele fargepaletten. 
Med dette anlegget kan Feiring blande alle 
farger som er tilgjengelige på markedet. 
Dette er mulig fordi anlegget kan blande 
forskjellige fargepellets, sier Gjørup.

FARGET ASFALT, MER ENN SYKKELSTIER
– Vi syns det er utrolig gøy å kunne være 
først ute med dette. Vi har tro på at flere 
med tiden vil få øynene opp for de mang-
foldige bruksområdene for farget asfalt, 
sier Lunde.

Han tror vi kommer til å se mer bruk av 
asfalt fremover for å markere forskjellige 
soner, for eksempel i trafikken, på parke-
ringsplasser og i skolegårder. Eksempelvis 

kan ladeplasser markeres med grønn og 
handikapparkering med blå.

– Farget asfalt er nok en trend vi bare har 
sett begynnelsen av. Samtidig som det blir 
mer og mer vanlig å dele trafikken opp med 
farger, er det stor forskjell på holdbarheten 
på malt asfalt og asfalt som er innfarget, 
sier han. 

MER ENERGIEFFEKTIVT OG  
LAVERE UTSLIPP

Da anlegget ble modernisert sist, ble det 
mulig med høy prosent gjenbruksasfalt og 
Feiring har nå 40 prosent gjenbruksasfalt 
som standard. Nå tas det ytterligere grep 
for å minimere belastningen til asfaltverket.

– Dette er, i motsetning til tidligere, et 
lukket anlegg. Det betyr mye for både støv 
og støy, i tillegg til at det er mer energief-
fektivt. I 2023 vil også tørkingsprosessen 
ved våre asfaltverk være drevet på biogass, 
som betyr at CO2-utslippene i denne delen 
av produksjonen vil kuttes med opp mot 
90 prosent, sier Lunde. Han forklarer at all 
farget asfalt hos Feiring lages som lavtempe-
raturasfalt, som skal gi både mindre utslipp 
og bedre arbeidsmiljø. 

– Dampen fra asfalten halveres for hver 
15 grader asfalten reduseres med, og vi 
reduserer den ca. 30 grader, som igjen betyr 
mindre asfaltdamp for de som arbeider på 
anlegget, sier Lunde. 

Da Feirings asfaltverk på Lørenskog gjenåpnet i begyn-
nelsen av juni var fargeprosessen helautomatisert. Nå 
skal selskapet kunne lage alle asfaltfarger og i tillegg blir  
arbeidsdagen for de ansatte både tryggere og enklere.
Tekst: Njål Hagen – nh@mef.no



Kristin Jordstøyl Bøe (27) 
stortrives hos Marthinsen & 
Duvholt og gleder seg veldig 
til å få fagbrevet. Hun fullroser 
OKAB og Tommy Ditlefsen som 
har hjulpet henne underveis i 
læreperioden. 
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Takket være OKAB og Rehabiliteringssenteret AiR på Rauland ser det ut til at to 
lærlinger hos Marthinsen & Duvholt AS vil komme seg gjennom læretida, til tross 
for betydelige utfordringer.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

TROSSER UTFORDRINGER – NÆRMER SEG FAGBREV

Får hjelp til å  
klare læretida

Det var ingen selvfølge at Kristin Jordstøyl Bøe (27) og Kristian 
Gyldenås Larsen (22) skulle ende opp som fagarbeidere. De sliter 
begge med ulike psykiske og fysiske utfordringer, som ofte ikke lar 
seg forene med et normalt arbeidsliv. Verken Opplæringskontoret 
for anleggs- og bergfagene (OKAB), arbeidsgiver Marthinsen 
& Duvholt AS eller lærlingene selv lot seg imidlertid stoppe. Et 
opphold hos Rehabiliteringssenteret AiR på Rauland i Telemark 
har vært sentralt på veien mot fagbrev. Vi dro og besøkte begge 
lærlingene for å høre deres historie.  

EPILEPSIANFALL
Kristin Jordstøyl Bøe begynte som lærling hos Marthinsen & 
Duvholt for to år siden, etter at hun måtte gi slipp på sin opprin-
nelige drøm.

– Jeg var egentlig fast bestemt på å bli lastebilsjåfør, og var faktisk 
lærling i yrkessjåførfaget. Men da jeg hadde bare fire måneder 
igjen av læretida, fikk jeg plutselig et skremmende anfall som viste 
seg å være epilepsi. Jeg drev og lagde middag da min daværende 
samboer hørte at kjelene fløy veggimellom. Han løp inn på kjøk-
kenet, og der lå jeg og rista på gulvet, forteller Kristin. Vi møter 
henne på et prosjekt i Sandvika, sammen med faglig leder John 
Erik Marthinsen hos Marthinsen & Duvholt og Tommy Ditlefsen i 
OKAB. Dette var det første av flere epilepsianfall Kristin opplevde 
i en periode da hun var nokså undervektig. Hun slet nemlig også 
med spiseforstyrrelser. 

DEPRIMERT
– Jeg gikk på en skikkelig psykisk smell da jeg fikk påvist epilepsi, 

for det førte til at jeg mista lappen både på bil og lastebil. Det eneste 
jeg ville var jo å kjøre lastebil! Enda mer deprimert ble jeg da jeg 
innså at dette var en sykdom jeg kanskje måtte leve med for alltid. 
Legene prøvde å medisinere meg mot epilepsien, men det fungerte 
dårlig til å begynne med, for det måtte stabiliseres litt oppi her for 
at kroppen skulle fungere igjen, sier hun og peker på hodet sitt. 
Siden den gang har hun gått til behandling flere ulike steder for å 
få hjelp med både psykiske plager, spiseforstyrrelser og epilepsi. 

– Nå har det gått mer enn fem år siden sist jeg hadde anfall. 
Billappen fikk jeg heldigvis tilbake etter to og et halvt år, men det 
er en karantenetid på ti år for klasse to-lappen, fortsetter hun.

– Etter en periode på NAV og et par småjobber, bestemte jeg 
meg for å søke meg inn på skole igjen, og jeg kom inn på anleggs-
teknikk på Kongsberg videregående. Det var uvant med skole etter 

så mange år, men det gikk helt fint og nå er jeg her hos Marthinsen 
& Duvholt, som lærling i vei- og anleggsfaget. Anleggsbransjen er 
på en måte det nærmeste jeg kommer lastebilkjøring, smiler hun. 

DYKTIG OG SVÆRT GODT LIKT, MEN MYE FRAVÆR
Kristin trives meget godt hos Marthinsen & Duvholt, men utfor-
dringene hun fremdeles sliter med gjør at praksisperioden blir 
noe utvidet.  

– Jeg har gode kollegaer, en god sjef og jeg tror faktisk ikke det 
er mange som har det bedre enn meg på jobb. Men jeg har hatt 
en del klønete uhell underveis. Jeg har sklidd langs en levegg og 
fått 90 flis i armen, jeg har falt ned i en kum og jeg klarte å få brent 
kalk i øyet da vi brukte det til grunnstabilisering. Likevel er det 
først og fremst psyken min som krangler med meg. Jeg sliter en del 

Kristian Gyldenås Larsen (22) har 
vært gjennom tøffe perioder, men 

også han nærmer seg målet om 
fagbrev. Han trives også meget 

godt som lærling i vei- og anleggs-
faget hos Marthinsen & Duvholt.

«Jeg har gode kollegaer, en god sjef og jeg tror faktisk ikke det 
er mange som har det bedre enn meg på jobb. Men jeg har hatt 
en del klønete uhell underveis»

Kristin Jordstøyl Bøe
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LEDENDE INNEN FJELLSIKRING
Et maskinentreprenørfirma med over 40 års erfaring

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

Sprøytebetong 
Sprenging og demolering

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

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

GJØR KREVENDE OPPDRAG ENKLERE

Jeg er klar
for det første 
grønne løftet

64 83 51 00
Døgnåpen vakttelefon

post@skoveng.no skoveng.no

Våre dyktige medarbeidere har lang 
 erfaring og leverer kran tjenester med 
kirurgisk presisjon og stort fokus på 
trygghet. Dette gjør at vi kan levere 
 avanserte eller høye løft der andre må 
melde pass. 

Nå blir de også de første førerne i 
norge av en  helektrisk maskinpark 
innenfor mobilkran, fra våren 2023.

Fremtiden er elektrisk

med angst, og slike episoder gjør det jo ikke noe bedre, sier hun.
– Kristin har alltid fått meget gode tilbakemeldinger når hun 

har vært på jobb, og hun har vist en sjeldent stor vilje til å gjen-
nomføre læretida. Men fraværet hennes har vært ganske stort og 
pilene pekte feil vei, så noe måtte gjøres for å komme i mål, sier 
OKABs Tommy Ditlefsen.

– Ja, Kristin er en dyktig og svært godt likt medarbeider, bekref-
ter faglig leder John Erik Marthinsen hos Marthinsen & Duvholt.

– Men fraværet har dessverre vært så stort at vi hadde blitt 
nødt til å heve kontrakten dersom det ikke hadde bedret seg. 
Det handler også litt om forutsigbarhet på prosjektene, sier han.

UNGREHAB
Løsningen skulle altså vise seg å være Rehabiliteringssenteret 
AiR på Rauland, som driver arbeidsrettet rehabilitering. Senteret 
har dessuten en egen satsing på unge arbeidstakere, UngRehab, 
og har inngått en samarbeidsavtale med OKAB når det gjelder 
lærlinger. Kristin er den andre lærlingen som har benyttet seg av 
behandlingstilbudet via OKAB. Den første var Kristian Gyldenås 
Larsen (22), som også er lærling i vei- og anleggsfaget hos Mart-
hinsen & Duvholt. Vi møter ham på et prosjekt utenfor Larvik. 
Som så mange andre i anleggsbransjen har Kristian nærmest fått 
det inn med morsmelka. 

– Jeg har alltid vært begeistra for store maskiner. Faren min var 
både maskinfører og lastebilsjåfør, og jeg var ofte med ham på jobb 
da jeg var liten. Derfor var det vel naturlig å følge i fotsporene 
hans, forteller Kristian.

TUNGE BARNEÅR
Veien mot fagbrevet har imidlertid ikke vært enkel for Kristian 
heller. Han opplevde mye og langvarig mobbing som barn, noe 
som preger ham den dag i dag.

– Jeg var en litt stor og kraftig gutt som barn, og jeg ble mobba 
mye for det. Etter hvert begynte jeg også å stamme, sannsynligvis 
som en følge av all mobbingen. Det førte til at jeg ikke turte å 
snakke foran andre, og jeg holdt for eksempel aldri presentasjoner 
på skolen. Stammingen gjorde selvfølgelig at mobbingen ble enda 
verre, forteller Kristian åpenhjertig.

– Det ble sagt mye stygge ting og jeg ble dytta, slått og sparka. 
Både lærere og andre voksne ved skolen så det, men ingenting ble 
gjort. I hvert ikke fall ikke i den forstand at det ble noe mindre 
mobbing, sier han, og legger ikke skjul på at denne perioden av 
livet var meget tung og vanskelig.  

Oppholdet på Rehabiliteringssenteret 
AiR på Rauland har hjulpet Kristin mye. 
– Jeg har blitt mye tryggere, både på 
meg selv og på jobben, sier hun.

– Målet er selvfølgelig at alle lærlinger skal «komme seg gjennom» og få fagbrev, og det er alltid trist hvis vi må gi slipp på noen underveis, sier 
faglig leder John Erik Marthinsen (t.h.) hos Marthinsen & Duvholt. Tommy Ditlefsen fra OKAB til venstre og lærling Kristin Jordstøyl Bøe i midten.
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VERKSTEDVOGN

MAN
Tlf: 958 66 442
www.man.no

Paltek
Tlf: 455 02 407
www.paltek.no

KONTAKT OSS FOR MER INFO:

Kvalitet og fleksibilitet fra MAN og Paltek

Treff oss på 
Dyrsku’n stand 

nr i604

LANGTIDSFRAVÆR
Heldigvis har ting bedret seg for Kristian siden den gang, men han 
har slitt litt med ettervirkninger av de tunge barneårene, i form 
av depresjoner og angst.

– Da jeg begynte på videregående, fikk jeg på en måte en ny 
start, med helt nye mennesker som ikke visste noe om historikken 
min. Likevel har jeg slitt litt med psyken opp gjennom årene, og 
jeg har vært hos diverse leger og psykologer for å finne ut av det. 
Det har nok hjulpet noe, men som psykologene sier, så blir ikke 
slike ting bare borte. Det gjelder å finne måter å få det til å fungere 
på likevel, sier Kristian. 

Tilværelsen som lærling hos Marthinsen og Duvholt begynte 
veldig bra, men i likhet med Kristin, var også Kristian uheldig 
på jobb. 

– Jeg fikk plutselig kneet ut av ledd mens jeg sto nede i en grøft, 
og jeg måtte faktisk løftes ut av grøfta med graveskuffen. Det endte 
med operasjon og langtidsfravær, fra januar 2021 til høsten samme 
år. Da jeg begynte å jobbe gradvis igjen, ble en som står meg nær 
alvorlig syk, noe som gikk veldig hardt inn på meg og førte til mer 
fravær, forteller han.

KRAFTIGERE LUT
– Kristian fungerer stort sett meget bra når han er på jobb, men 
han har jo en ballast med seg og han har enkelte dårlige dager 

innimellom – naturlig nok, sier faglig leder i bedriften, John Erik 
Marthinsen.

– En dag ringte Kristian meg og fortalte at han trengte en å 
prate med. Da kobla jeg ham opp mot helsetjenesten hos oss, og 
han ble ivaretatt her i bedriften. Likevel var vi jo bekymra for om 
han ville komme seg gjennom læretida, og vi fikk snart beskjed 
fra NAV og fylkeskommunen om at dersom han skulle fullføre 
lærekontrakten så måtte han være mer på jobb. 

– Vi oppnådde ikke helt det vi hadde håpet på med bedriftshel-
setjenesten. Kristian var fremdeles bekymra for kneet sitt, og han 
var ikke helt på topp ellers heller, sier Tommy Ditlefsen i OKAB. 

– Totalt sett pekte pilene nedover, med mye fravær og psykiske 
utfordringer, og det var vanskelig både for Kristian og bedriften. Jeg 
følte vi trengte litt «kraftigere lut», og da pekte rehabiliteringssen-
teret på Rauland seg ut som et godt alternativ. Bedriften og John 
Erik var positiv til forslaget, og dermed var det opp til Kristian.

FIRE UKER PÅ RAULAND
Både Kristin og Kristian var litt småskeptiske til Rehabiliterings-
senteret AiR. Behandlingsprogrammet innebærer at man må 
tilbringe fire uker på Rauland, sammen med andre mennesker 
med ulike utfordringer. 

– Da Tommy la det fram, føltes det jo litt dramatisk. Man legger 
igjen alt man har hjemme og overlater livet i andres hender i fire 

– Som opplæringskontor er vi naturligvis opptatt av at mennesker skal lykkes, sier OKABs Tommy Ditlefsen (t.v). John Erik Marthinsen fra Marthin-
sen & Duvholt til høyre og lærling Kristian Gyldenås Larsen i midten. 
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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.

uker. Jeg måtte tenke litt på det, men fant ganske raskt ut at dette 
kunne jo være en mulighet til endelig å få hjelp, sier Kristin.

– Jeg kom i en gruppe med elleve andre mellom 18 og 30 år. Vi 
hadde felles undervisning og mye fysisk aktivitet. Det ble lagt vekt 
på rutiner, med blant annet faste oppmøtetider og faste spisetider 
Selv har jeg alltid vært glad i rutiner, så det passet bra for min del.  

Også Kristian var usikker til å begynne med. 
– Både det å være borte en hel måned, og det å åpne seg helt på 

nytt igjen for nye mennesker virket litt skremmende. Men etter 
å ha drøfta det litt med de hjemme, fant jeg ut at det kunne være 
bra for meg å reise dit, forteller han.

– Det var fire uker med en form for undervisning, hvor det var 
mye fokus på hvordan man kan klare å fungere i jobb selv om man 
sliter med ting. Det var mye turer og aktivitet, og det ble lagt vekt 
på riktig kosthold.

OFFENTLIG TILBUD
– Vi i OKAB Buskerud, Vestfold og Telemark har inngått et samar-
beid med Rehabiliteringssenteret AiR på Rauland. Dette er et 

offentlig tilbud, og oppholdet er derfor gratis. UngRehab-tilbudet 
er spesielt rettet mot dem mellom 18 og 30 år, og målet er å holde 
folk i jobb eller få dem tilbake i jobb. Det er jo til stor fordel for 
samfunnets del, men ikke minst for livskvaliteten til hver enkelt 
deltaker, forklarer Tommy Ditlefsen.

– På Rauland har de samlet alle ulike kompetansepersoner i et 
tverrfaglig team, slik at man ikke blir kastet rundt mellom ulike 
instanser. De har blant annet psykologer, leger, arbeidskonsulenter, 
fysioterapeuter og idrettspedagoger. Dette er jo ikke som å sette 
bilen på verkstedet, og ting blir ikke nødvendigvis fiksa etter fire 
uker. Enten det dreier seg om psykiske eller fysiske utfordringer, 
eller en kombinasjon, så får de hjelp til å lære og leve med det, 
sier han.

SER LYSERE PÅ TILVÆRELSEN
Både Kristin og Kristian har hatt stort utbytte av oppholdet på 
Rauland. Begge er nå tilbake i jobb, og fagbrevet er innen rekke-
vidde. 

– Oppholdet har hjulpet meg mye. Jeg har blitt mye tryggere, 

både på meg selv og på jobben. Jeg har åpna meg mer overfor 
dem jeg jobber sammen med, og det har også ført til at de har 
blitt tryggere på meg.  Jeg var jo redd for å miste jobben min før 
jeg reiste dit. Nå har arbeidsgiver fått mer forståelse for meg og 
min situasjon og jeg har tro på at dette vil gå bra. De var veldig 
flinke på Rauland; flinkere enn det meste jeg har vært borti av 
behandlere tidligere. Og jeg følte meg ikke som noen kasteball, 
slik jeg ofte har gjort før, forteller Kristin.

– Jeg håper nå å kunne ta fagprøve i løpet av året. Fagbrev har 
jo vært målet helt siden jeg begynte å jobbe, så det skal bli utrolig 
gøy å endelig få det, sier hun fornøyd.

– I ettertid har jeg merket at oppholdet på Rauland har hjulpet. 
Jeg ser liksom litt lysere på tilværelsen. Til og med stammingen 
har blitt litt bedre, forteller Kristian engasjert. 

– Jeg stammer ofte mest hvis jeg blir litt stressa eller usikker. På 
Rauland sa de at hvis jeg klarer å se litt mer positivt på meg selv, 
så vil stammingen automatisk bli litt bedre. Og jeg ser jo at det 
stemmer. Det har hjulpet meg, smiler han beskjedent.

– Jeg har fått en fadder her i bedriften, Silje Sundet Hansen, som 
har vært lærling her selv. Hun er den på jobben som jeg har følt 
jeg har kunnet snakke best med, og det har vært fint å ha henne 
som samtalepartner. Nå går det mot fagprøve om et års tid, og 
det er jeg skikkelig innstilt på å klare.

VELDIG GIVENDE
Bedriften er naturlig nok også fornøyd med at det nå går bedre 
med sine to lærlinger.

– Jeg vil berømme OKAB og Tommy spesielt for den jobben 
som er lagt ned her. Det har vært helt avgjørende for at det nå 
ser ut til å gå bra med begge to. Jeg husker så godt da Kristian 
ringte meg rett etter oppholdet på Rauland. Han var så fornøyd og 
snakka som en foss – og han stammet ikke i det hele tatt, forteller 
John Erik Marthinsen.

– Målet er selvfølgelig at alle lærlinger skal «komme seg 
gjennom» og få fagbrev, og det er alltid trist hvis vi må gi slipp 
på noen underveis. Man føler seg litt hjelpeløs som arbeidsgiver 
når man ikke kan hjelpe dem til å klare det. Derfor er det veldig 
givende å se at det går så mye bedre nå, sier han. 

– Tommy har vært en enormt god støtte å ha gjennom alt dette. 
Det er du nødt til å få med, sier Kristin bestemt.

– Som opplæringskontor er vi naturligvis opptatt av at mennes-
ker skal lykkes. Dersom det er noen hindringer på veien, prøver vi 
hjelpe de som ønsker det med å komme rundt disse hindringene. 
Det er også bakgrunnen for at vi har inngått dette samarbeidet 
med Rehabiliteringssenteret AiR, avslutter Tommy Ditlefsen. 

– I ettertid har jeg merket at oppholdet 
på Rauland har hjulpet. Jeg ser liksom 
litt lysere på tilværelsen. Til og med 
stammingen har blitt litt bedre, sier 
Kristian fornøyd.

«Nå går det mot fagprøve om et års tid, og 
det er jeg skikkelig innstilt på å klare»

Kristian Gyldenås Larsen



INTERESSE: 23 år 
gamle Sven Dahle 
satser på anleggsbran-
sjen og har etablert 
eget selskap. 

Sted: Tau, Ryfylke

SIDE 35SIDE 34 ANLEGGSMASKINEN | NR.06 | AUGUST 2022ANLEGGSMASKINEN | NR.06 | AUGUST 2022

FOLK I BRANSJENFOLK I BRANSJEN

 

  

HJULBRAKKER OG TILHENGERE tid til anleggsmaskinkjøring. For i tillegg til kjøttproduksjon, har 
han også grasproduksjon. Dette for å få mat til dyra. 

HJULGRAVER SOM GJELDER
Siden han registrerte aksjeselskapet i fjor har han leid en gammel 
Volvo 160D hjulgraver. Denne har han brukt til mange oppdrag, 
men nå ser han frem til å få ny maskin. 

– Jeg bestilte ny Volvo-graver i fjor høst. Nå er det heldigvis bare 
noen uker til jeg får den nye hjulgraveren, sier Sven. Maskinen 
han har ventet snart et år på er en Volvo EWR150E. 

– Det er hjulgraver som er gravemaskin. Beltegraver er for enkelt. 
Og det må selvfølgelig være Volvo, som er det beste innen hjulgra-
vere, smiler Sven. Han forteller at det var hjulgraver han stort sett 
kjørte i Fiskå Maskin og han lærte seg fort å like denne maskintypen.

– Jeg har alltid hatt interesse for maskiner, og da jeg var liten satt 
jeg på med maskiner så ofte jeg hadde mulighet. Jeg tilbragte mye 
tid i en Åkerman, der var det god plass til å stå mellom førersto-
len og bakveggen, og da jeg ble trøtt la jeg med ned og sov, sier 
Sven Dahle. Vi møter han i fjøset som er bygget ikke langt fra 
barndomshjemmet, vest for Tau sentrum i Ryfylke, i Rogaland. I 
fjøset, som har vært i drift siden 2018, er det ca. 40 storfe og her 
driver han kun med kjøttproduksjon. 

– Biffavdelingen er til venstre og damene til høyre, forteller 
Sven, og viser oss innover i fjøset. Av de totalt ca. 70 dyrene er 15 
kyr og for tiden seks kalver, men flere er på vei. 

EGET AKSJESELSKAP
Sven flyttet ut av barndomshjemmet for en stund siden og har 

kjøpt seg leilighet på Tau, men før han kjøpte denne gikk han to 
år på bygg- og anleggsteknikk på Os videregående skole. Da han 
var ferdig der begynte han som lærling hos maskinentreprenøren 
Fiskå Maskin AS. Selskapet holder til på Tau og har et 40-talls 
ansatte. Her tok han fagprøven og var i firmaet i fire år. 

– Veldig greie folk hos Fiskå Maskin og det var veldig kjekt å 
være der, sier Sven. Mye av arbeidet bestod av opparbeidelse av 
tomter, veiarbeid og grøftegraving.

For vel et år siden registrerte han Dahle Maskin som aksjesel-
skap, og har siden det vært innleid som underentreprenør hos 
Fiskå Maskin. 

– Fordelen med å drive for meg selv er at jeg kan styre mye av 
arbeidstiden selv, spesielt er dette en stor fordel opp mot gårdsdrif-
ten, sier Sven. Han forteller at under våronna blir det litt mindre 

Sven Dahle (23) bestemte seg tidlig for å bli maskinfører. Nå har han etablert eget 
firma, kjøpt ny hjulgraver og har et fjøs fullt av storfe for kjøttproduksjon. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Satser friskt som 
entreprenør og bonde

KJØTT: I fjøset er det storfe for kjøttproduksjon. Som mange andre som driver med det samme håper han at 
produsentene skal få riktig betaling for kjøttet. 

FØRER: Sven Dahle har hatt interesse for anleggsmaskiner i alle år  
og han stortrives bak spakene. For han er det kun hjulgraver som er 
gravemaskin. 



KALK: I tillegg til vanlig anleggs- og gårdsdrift, har Sven avtale med Franzefoss Minerals om utkjøring av kalk som jordforbedringstiltak. 
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Økonomi

Klima & MiljøTeknologi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNONSE

KOSTNADSKUTT 
med miljøgevinst

Spar kostnader – beskytt miljøet – øk ytelsen

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

– Det er enkelt å forflytte seg med hjulgraveren og så har man 
med seg «alt» på tilhengeren, sier Sven. Den nye Volvo-graveren 
er for øvrig bestilt med mye utstyr, som blant annet automatisk 
nav-brems, spakstyring, vektsystem, Dig Assist, Steelwrist X20 
(tiltrotator), hengerfeste og Foss-Eik 6-tonns tilhenger. I tillegg 
har Sven bestemt seg for at maskinen skal få et lag klarlakk før 
den leveres. 

Han forteller at når han nå skal kjøpe sin første hjulmaskin, så 
vil han ha den så optimal som mulig for å få en maskin som kan 
brukes til «alt». 

SLÅSS FOR FENDT
– Jeg har alltid syntes det har vært kjekt med maskiner, og kombi-
nasjonen anleggsbransjen og bondeyrket er en fin kombinasjon, 
sier Sven. Når det gjelder maskiner for de to bransjene så er det 
ifølge han kun to merker som gjelder – Volvo og Fendt. Gleden ble 

derfor stor da det igjen ble innkjøpt Fendt for bruk i gårdsdriften.
Dette med Svens interesse for Fendt fikk vi et hint om før vårt 

besøk hos han. Faren, Lars, fortalte at da Sven gikk på barneskolen 
fikk de melding fra skolen om at Sven stadig var i heftige krangler 
med en annen gutt. Dette overrasket foreldrene, for Sven var en 
rolig unge som aldri hadde vist noen tegn til å være hissig. Da 
Sven ble konfrontert med dette, var svaret at han andre gutten 
hadde sagt at Fendt var en dårlig traktor. Ingen tvil om hvilket 
traktormerke som var Svens favoritt.  

UNGT MEF-MEDLEM
Selv om det bare er litt over ett år siden Sven registrerte firmaet 
som aksjeselskap, ble firmaet etablert i 2018, og han meldte seg 
inn i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i oktober 2020. 

– Jeg har tatt mange kurs gjennom MEF og det har vært veldig 
enkelt å ta dem nå i koronatiden, sier Sven, og sikter til at kursene 

NY: Svens nye hjulgraver var utstilt på MEFA i Stavanger og ble over-
levert etter messeslutt. Det er Tor Anders Skjæveland, distriktssjef hos 
Volvo Maskin, som har solgt han maskinen. 

MEF: Marie Oftedal, regionsjef for MEF Sørvest, har kjent Sven i mange 
år og bistått han i arbeidet med å etablere seg i anleggsbransjen. – Hun 
har vært knallflinke, sier Sven om Marie
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Samferdsel

Totalleverandør av trafikkmateriell

Sjekk oss ut på
www.bdsamferdsel.no

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: 

har vært nettbaserte. Blant kursene han har tatt er HMS for ledere, 
Plan- og bygningsloven og Arbeidsvarsling Håndbok N301. I tillegg 
har han tatt ADK-kurs og har Sentral godkjenning. 

Sven forteller at han har hatt veldig bra oppfølging fra MEF 
hele tiden, ikke minst fra Marie Oftedal som er regionsjef for 
region Sørvest. 

– Jeg har kjent Sven siden han var konfirmant, og han har alltid 
vært interessert i anleggsbransjen, sier Marie Oftedal, da vi prater 
med henne i etterkant av besøket hos Sven. Hun forteller at det 
er viktig at MEF er et trygghetsapparat for unge som tør å satse 
på anleggsbransjen, og at de strekker seg litt ekstra for å følge 
opp disse. 

FAVORITTER: Det er 
kun to merker som 
gjelder for Sven – Vol-
vo og Fendt. 

FJØS: Fjøset ble fylt med storfe i 2018 og det er forberedt for videre utvidelse. 



Harald Kvame elsker å kjøre gravemaskin, 
og han vil fortsette med det så lenge det er 
mulig. – Derfor sitter jeg så mye jeg kan i 
gravemaskinen – selv mellom cellegiftkure-
ne. Senest i går hadde jeg en 12-timersdag i 
gravemaskinen. Og det er ikke fordi jeg må, 
men fordi jeg har lyst, sier han.
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Kreftsyke Harald Kvame (70) har levd et helt liv i anleggsbransjen, og han jobber 
fremdeles 12-timers dager. Selv ikke dødsdommen han fikk rett før jul i fjor har 
stoppet ham fra å gjøre det han liker aller best: å kjøre gravemaskin.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Graver for livet

Det var i begynnelsen av 2020 at Harald Kvame fikk påvist kreft. 
Etter flere operasjoner og en rekke cellegiftkurer fikk han den enda 
tyngre beskjeden fra Haukeland sykehus om at det ikke lenger var 
noe de kunne gjøre; annet enn ren smertelindring. Den blide og 
omgjengelige maskinentreprenøren lot seg imidlertid ikke knekke. 
Selv om han for sikkerhets skyld har sagt fra seg alle ulike verv 
– nylig takket han nei til gjenvalg som ordfører for representant-
skapet i MEF – så har han nektet å akseptere dødsdommen, og 
han har nå berettiget tro og håp om at det skal gå bra, tross alt. 

– Jeg har alltid vært optimist og positiv. Jeg forstår godt at mange 
i en slik situasjon blir engstelige, men jeg er overbevist om at det 
hjelper å ha troen på at dette kan gå bra, sier en opplagt Harald 
Kvame da vi møter ham rett før sommerferien. Han tar oss imot 
hjemme i Naustdal i Sunnfjord kommune. Kona Ragnhild serverer 
nybakte lapper og lefser på verandaen, hvor det er en fantas-
tisk utsikt utover dalen og ned mot elva Nausta som renner ut i 
Førdefjorden.

DEN SPEDE BEGYNNELSE
Harald Kvame har bodd i Naustdal hele livet, og han vokste opp 
på nabogården sammen med sine to eldre søsken. Det var der 
grunnlaget for et langt liv i anleggsbransjen ble lagt.

– Foreldrene mine drev gård rett her borte, men de leide ut deler 
av garden til en entreprenør som drev et sand-/grustak. På slutten 
av 50- og begynnelsen av 60-tallet var jeg ofte med i lastebilen hans 
når han kjørte rundt i bygda og leverte støpesand, forteller Harald.

– Da jeg var ferdig med framhaldsskole og ungdomsskole, hadde 
jeg egentlig tenkt å bli forskalingssnekker. Men i romjula 1969, da 
jeg var på en fest i det lokale ungdomslaget, kom jeg i prat med en 
kar som spurte om jeg hadde lyst til å bli med og kjøre traktorgra-
ver for veivesenet. Jeg takka ja nærmest på flekken, og begynte å 
jobbe 3. januar 1970. Den første jobben jeg var med på, var å lage 
naturmur med en Hymas 4 traktorgraver ved Naustdalsfossen. 

OPPTUR OG NEDTUR
– Jeg jobba med ham fram til 1980, da jeg bestemte meg for å 
begynne for meg selv. Tre år tidligere hadde jeg dessuten over-
tatt grustaket hjemme, og etter hvert også driften av et grustak 
på gården ved siden av, så jeg hadde fullt opp med jobb også på 
kveldstid og annen ledig tid, fortsetter Harald.

– Jeg kjøpte en brukt Åkerman H9B gravemaskin og en brukt 
Volvo 1640 hjullaster, og jeg fikk en del oppdrag for Statens vegve-
sen, som jeg jo hadde jobba for før, i tillegg til noen private jobber 
forteller han. Driften gikk godt, og Harald hadde på det meste syv 
ansatte. Mot slutten 80-tallet ble det imidlertid dårligere tider.

– Vi hadde en stor kontrakt med to grunneiere om å bygge vei, 
vann og kloakk til tolv tomter, men interessen for kjøp av hustom-
ter dabba av, og på begynnelsen av 90-tallet stoppa alt opp. Jeg 

hadde over tid brukt litt for mye egenkapital for å holde de ansatte 
i arbeid, og kombinert med flere andre uheldige omstendigheter 
endte det med at jeg gikk konkurs, forteller han.

VARAORDFØRER
Det var en tøff periode for Harald etter at firmaet Harald Kvame var 
historie. Men det skulle ikke gå lang tid før han var i gang på nytt. 

– Jeg var fast bestemt på å fortsette i bransjen, og allerede samme 
år, i 1993, startet jeg opp Harald Kvame AS helt for meg selv. Det var 
veldig viktig for meg å betale tilbake alle kreditorer etter konkursen. 
Jeg brukte litt tid, men klarte det til slutt, forteller Harald.

– Det var for øvrig på den tiden jeg kom inn i politikken. Ordfø-
rerkandidaten for Høyre, som jeg kjente fra før, trengte en person 
til for å fylle opp partilista. Hun spurte om jeg ville stå på lista, 
og jeg sa «greit». Jeg tenkte ikke noe mer over det, men plutselig 

– Dette har vært en fantastisk bransje å være i, med jordnære og  
trivelige mennesker. Hvis jeg kunne ha valgt på nytt, hadde jeg nok  
gjort akkurat det samme, sier Harald Kvame.
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tøffe skandinaviske forhold.
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var jeg inne som tredje varamann til kommunestyret i Naustdal. 
Året etter ble jeg valgt til leder for Naustal Høyre, og der satt jeg 
i 12 år, humrer han. 

– Den neste valgperioden stilte jeg som ordførerkandidat, og 
jeg gjorde et godt valg, men etter forhandlinger endte jeg som 
varaordfører for SP-ordfører Jan Herstad. På den måten kunne 
jeg fortsette med det jeg likte best; nemlig å kjøre gravemaskin, 
forteller Harald. 

De to neste periodene gjorde han også gode valg, og han ble på 
ny varaordfører, denne gangen for AP-ordfører Håkon Myrvang. 

I FAMILIEN 
Med sitt nye firma fikk Harald Kvame diverse småjobber på privat-
markedet, som skogsveier, traktorveier og hus- og hyttetomter. I 
2003 overtok sønnen Henning (45) som daglig leder, og bedriften 
skiftet samtidig navn til H. Kvame AS. Harald trappet imidlertid 
ikke ned av den grunn.

– I tillegg til å kjøre gravemaskin, hjalp jeg til på alle måter jeg 
kunne. Da begynte vi også med mindre byggefelt og minikraftverk. 
Det var lange dager, og på ingen måte noe mindre arbeid enn før. 
Men jeg har siden den gang hatt en stor grad av frihet, slik at jeg 
har kunnet sjonglere mellom jobben, politikken og MEF, sier han.

Bedriften har gått jevnt siden oppstarten. De er nå fem ansatte, 
inkludert Harald og hans andre to andre sønner, Steinar (42) og 
Oddvar (40). 

– Sønnene mine var jo med meg på jobb fra de var ganske små, 
og fikk bransjen inn i blodet. Nå har både Oddvar og Steinar tre 
barn, og Oddvars eldste sønn på 15 har vært med på jobb i flere 
år allerede, forteller Harald. Kanskje bedriften forblir innenfor 
familien også i neste generasjon?

SJU SVULSTER I LEVEREN
Helt i begynnelsen av 2020, like før koronaen gjorde sitt inntog, 
ble Harald innlagt på sykehus med store magesmerter.

– Jeg lå tre døgn på sykehus før jeg plutselig måtte på operasjons-

bordet, da jeg hadde fått tarmslyng. Under operasjonen fant de en 
svulst i tykktarmen, som viste seg å være ondartet, forteller Harald.

– Legene ga meg da cellegift – totalt seks kurer – som skulle ta 
knekken på dette. På en kontroll litt senere viste det imidlertid seg 
at kreften hadde spredd seg til leveren. Det var naturligvis alvorlig, 
men heldigvis kunne det opereres. På Haukeland sykehus skar de 
vekk ca. 10 prosent av leveren min. Den inneholdt sju svulster. 
Deretter fulgte seks nye cellegiftkurer med cellegift. Man blir 
forresten ganske utmatta av cellegiften, som man får hver 14. dag. 
Til å begynne med går det ganske bra, men de siste par gangene 
er man ganske svak og maktesløs, sier Harald. Kurene virket i 
hvert fall, for snart fikk han den hyggelige beskjeden om at han 
var kreftfri. Dessverre skulle det ikke vare.

FIKK DØDSDOMMEN
– Jeg følte meg ganske bra en periode. Men så, etter en ny kontroll 
i 2021, fikk jeg beskjed om at kreften var tilbake på leveren. Da 
var det inn på Haukeland igjen for ny operasjon. Også denne 
gikk bra, men kreften hadde nå spredd seg videre til en lunge, 
forteller Harald. 

– Legene nevnte at det kunne være aktuelt å gå inn med en slags 
nål og svi kreftsvulstene vekk. Det viste seg imidlertid at selv om 
de hadde utstyret de trengte, så hadde de ikke folk som kunne 
bruke det. I stedet ble jeg henvist til stråleavdelingen på Hauke-

Hjemme på gården har 
Harald og kona Ragnhild 

en fantastisk utsikt 
utover dalen og ned mot 
elva Nausta som renner 

ut i Førdefjorden

Harald Kvame sammen 
med sønnene Henning (t.v), 
Oddvar og Steinar.

«Jeg tror noe av det viktigste er å ha godt humør, og ikke 
være redd for å snakke om situasjonen. Jeg har alltid vært 
optimist og positiv, og det akter jeg å fortsette med»

Harald Kvame

I tillegg til et helt liv som maskinentreprenør, har Harald vært aktiv 
lokalpolitiker i en årrekke og blant annet vært varaordfører i Naustdal 
kommune (i dag en del av Sunnfjord kommune) i flere perioder. Han har 
også vært meget aktiv i MEF, og bl.a. vært ordfører i representantskapet 
de siste seks årene.
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land. Derfra ble jeg oppringt rett før jul av en kvinnelig lege. Hun 
forklarte at de ikke kunne ikke stråle meg, fordi svulsten ligger så 
nærme hjertet at det var for risikabelt. Jeg spurte om det kunne 
opereres, men hun mente det ikke var noe poeng, da jeg uansett 
ikke ville bli frisk. Hun anbefalte i stedet palliativ behandling – 
altså ren livsforlengende og smertelindrende behandling. Hun ga 
meg rett og slett dødsdommen på telefonen, sier Harald alvorlig. 

Han ble da overført til Førde sentralsykehus, men der vurderte 
de det annerledes. I januar i år satte de ham nemlig på ny celle-
giftkur – 12 behandlinger denne gang. Da Anleggsmaskinen er 
på besøk har han vært gjennom åtte av dem. De fire resterende 
kurene skal han ta etter at han har vært på kontroll til høsten. 

– Først etter det får jeg vite om kreften er borte eller om den 
har spredd seg videre. 

OPTIMIST
Harald velger uansett å være optimist, og han lever omtrent som om 
ingenting har skjedd. Bortsett fra at han blir utmattet av cellegiften. 

– Jeg tror noe av det viktigste er å ha godt humør, og ikke være 
redd for å snakke om situasjonen. Jeg har alltid vært optimist og 
positiv, og det akter jeg å fortsette med. Faktisk har jeg ikke hatt 
problemer med psyken en eneste dag. Da er det nok tøffere for 
kona og barna, men jeg synes også de takler det veldig bra. Selv 
om jeg er optimist, er jeg også realist. Jeg velger å tro det går bra, 
men vet selvfølgelig at det kanskje ikke gjør det, sier han. 

– Uansett velger jeg å fortsette som før, så lenge det er mulig. 

Derfor sitter jeg så mye jeg kan i gravemaskinen – selv mellom 
cellegiftkurene. Senest i går hadde jeg en 12-timersdag i grave-
maskinen. Og det er ikke fordi jeg må, men fordi jeg har lyst. Hvis 
man kan gjøre noe nyttig, både for seg selv og ikke minst for andre, 
så tror jeg det er bra også for helsa. 

SKUESPILL
Han har aldri hatt noe imot å stikke seg litt fram, Harald Kvame, 
og han tar gjerne tar ordet i ulike sammenhenger. Han har en klar 
teori om hvorfor han har blitt slik.  

– Da jeg var ung drev jeg mye med skuespill. Jeg var med i et 
ungdomslag her i bygda, og vi satte opp en teaterforestilling hvert 
år før jul. Vi reiste også rundt til nabobygdene og fremførte det. 
Dermed lærte vi å stå på scenen og snakke for forsamlinger. Vi fikk 
forskjellige typer roller fra år til år, og på den måten lærte vi også 
å sette oss inn i ulike menneskers situasjoner og tankegang. Det 
har jeg hatt god nytte av hele livet, både i jobben i forbindelse med 
kunder og oppdragsgivere, og ikke minst i poltikken, sier Harald.

– Jeg har alltid likt å fortelle historier og jeg holder ofte taler, 
noe jeg tror skyldes denne bakgrunnen med skuespill. Jeg tror 
knapt det har vært en middag i MEF-sammenheng hvor jeg ikke 
har reist meg opp sagt noe; gjerne noe faglig først, etterfulgt av 
en artig historie, fortsetter han. 

– MEF har betydd veldig mye for meg, og jeg har lært mange 
kjekke og hyggelige folk å kjenne, både tillitsvalgte og ansatte i MEF. 
Jeg har også blitt tatt på alvor som ordfører i representantskapet, 
selv om jeg er en bitteliten entreprenør og sitter der sammen med 
folk som har 100 ansatte. Det har jeg satt utrolig pris på. Jeg har 
ofte kjempet de mindre entreprenørenes sak, men samtidig har 
jeg alltid ment at dersom ikke de større også er med, så er det ikke 
liv laga for organisasjonen. 

FANTASTISK BRANSJE
Etter et langt liv i bransjen har Harald gjort seg noen tanker om 
hvordan den har utviklet seg. Han er også helt klar på at hva han 
ville gjort dersom han kunne velge på nytt. 

– Det har vært litt av en utvikling gjennom disse årene. GPS og 
maskinstyring har vært revolusjonerende for bransjen. Likeledes 
har tiltrotatoren vært en fantastisk nyskapning. Samtidig har 
det blitt voldsomt mye krav, regler og papirarbeid, som isolert 
sett er fornuftig, men som har gjort det vanskelig for oss mindre 
entreprenører. Vi har jo ikke en administrasjon til å ta seg av dette, 
og de få ansatte må være ute og jobbe om det skal gå rundt. Alle 
kravene og reglene gjelder jo uavhengig av størrelse på prosjekt 
og entreprenør, og er dermed en fordel for de større entreprenø-
rene, sier han.

– Dette har vært en fantastisk bransje å være i, med jordnære 
og trivelige mennesker. Hvis jeg kunne ha valgt på nytt, hadde 
jeg nok gjort akkurat det samme. Jeg har alltid likt å skape ting, 
gjerne noe som både er godt synlig og svært langvarig. Som natur-
steinmurer, for eksempel. Jeg har pleid å si litt humoristisk at «jeg 
gjerne ordner litt på det som Vår Herre ikke gjorde seg helt ferdig 
med», avslutter han. 

– Selv om jeg er optimist, er jeg også realist.  
Jeg velger å tro det går bra, men vet selvfølgelig  
at det kanskje ikke gjør det, sier han.
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Man kan vel trygt fastslå at Tormod kjenner godt til dumperen han 
restaurerer. Hans arbeidsgiver, Rosendal Maskin, ble på slutten av 
1980-tallet forhandler av Moxy, noe selskapet fortsatt er. Riktignok 
skiftet dumperne navn til Doosan etter at den koreanske maskin-
produsenten kjøpte Moxy i 2008, men for mange er dumperne fra 
Elnesvågen fortsatt Moxy. 

FRA HUGGING TIL REPARERING
Moxy-dumperen til Tormod har modellbetegnelsen D16B og er 
en 1980-modell. 

– Jeg kjøpte dumperen høsten 2015. Den var godt brukt og hadde 
stått parkert i noen år før jeg kjøpte den, sier Tormod Svendsby. 
Han kjenner Moxy-dumperne veldig godt. Tormod jobbet i flere 
år hos Are Maskin på Mysen som drev med hugging av anleggs-
maskiner, blant annet Moxy-dumpere.

– Jeg har egentlig skrudd på disse dumperne hele tiden, sier 
Tormod. For da Rosendal Maskin overtok huggevirksomheten til 
Are Maskin på begynnelsen av 1990-tallet fulgte Tormod med, 
og har siden  jobbet på verkstedet til Doosan-, JCB- og Bobcat- 
forhandleren. 

6X6
Moxy D16B er utstyrt med en 6-sylindret Scania DS8-motor, som 
yter 202 hk og har et dreiemoment på ca. 600 Nm. Girkassen 
er en Clark powershift med torque-converter som har fire gir 
både forover og bakover, og kjørehastigheten er maks 30 km/t. 
Dumperen har sekshjulsdrift, men for å få drift på forakselen må 
sperren kobles inn. Når dette gjøres kan dumperen kun kjøres 
i 1. og 2. gir. 

Egenvekten er 13 300 kg og maks tillatt totalvekt er 26 000 kg.

Tormod Svendsby bruker fritiden til å restaurere en vel 40 år gammel 
Moxy-dumper. Fordelen er at han kjenner merket veldig godt etter å ha jobbet hos 
forhandleren i snart 30 år. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Tar vare på norsk 
maskinhistorie

KJENTE: Tormod Svendsby 
har skrudd på Moxy-dumpere 

i en mannsalder og kjenner 
maskinene veldig godt. 

NESTEN NY: Moxy D16B er restaurert og er nesten lik som da den forlot 
fabrikken i Elnesvågen i 1980.

ANNERKJENT: Høy nyttelast, god tippvinkel og 6-hjulsdrift gjorde Moxy 
D16B til en ettertraktet dumpermodell. Tormod Svendsby har byttet ut 
mye stål i denne kassa for å få den til å se slik ut. 
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Utleie av tunnelrigger
Rental.one sørger for at du er konkurranse-
dyktig når jobben krever utstyr du ikke har.

 To- og treboms rigg

 Serviceteam

 Drift og Vedlikehold

 Vi leverer i hele Norge

utleie@rental.one // 400 02 194

Scan for å lese mer

MYE ARBEID
Da Tormod kjøpte dumperen var den preget av et hardt liv og det 
har vært en omfattende jobb med restaureringen.

– Jeg har vel så langt brukt ca. 1000 timer og fortsatt gjenstår noe 
arbeid, sier Tormod. Det første han gjorde var å ta av førerhytta. 
Så ble ramme og dumperkasse sandblåst. Det var en del rust på 
både hytta og dumperkassa. Mesteparten av stålet i fronten er 
byttet ut, det samme med panseret. Dørbladene måtte også byttes 
ut, og bakre hjørner og lyktefester på dumperkassa måtte skjæres 
vekk og erstattes med nytt stål. Da alt stålarbeid var ferdig ble alt 
lakkert. Dumperen var tidligere lakkert veivesengul, men Tormod 
valgte en Moxy-farge. 

Motor og drivlinje er nesten urørt, det er kun byttet et par 
simringer og selvfølgelig er oljer og væsker skiftet. Ellers er alle 
hydraulikkslanger byttet og dumperen har fått fire nye dekk bak. 
Foran er det satt på lett brukte dekk.  

– Førerhytta ble montert på i fjor vår og nå gjenstår bare litt 
arbeid med det elektriske, sier Tormod, og forteller at han har 
restaurert den gamle Moxy-dumperen fordi han ønsker å ta vare 
på et stykke norsk maskinhistorie.  

HISTORIEN
Moxy ble etablert av Birger Hatlebakk fra Fræna, i Møre og Romsdal. 
Selskapet bygde den første dumperen i 1970. Det var en traktormon-
tert dumper med hydrostatisk drift på bakre aksel. Neste modell var 
en rammestyrt dumper, D20, som også ble bygget i 1970. Begge disse 
prototypene ble laget i Molde. Etter at de første prototypene var 
bygd, flyttet Moxy til Elnesvågen, hvor det ble satt opp nye produk-
sjonslokaler. Opp gjennom årene har selskapet hatt flere eiere, men 
siden 2008 har selskapet som nå heter Hyundai Doosan Infracore 
sørget for at det fortsatt produseres dumpere i Elnesvågen. 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
Moxy D16B 

Årsmodell: 1980 
Motor: Scania DS8, 6-sylindere, turbodiesel, 7790 cm3
Effekt: 202 hk
Dreiemoment: 600 Nm
Drivverk: 6X6
Girkasse: Clark powershift, 4 gir forover, 4 gir revers
Lengde: 869 cm
Bredde: 250 cm
Akselavstand: 411 cm (boggi: 156 cm)
Bakkeklaring: ca. 40 cm
Tippvinkel: 68 grader (maks)
Tipptid: 16 sek.
Egenvekt: 13 300 kg
Tillatt totalvekt: 26 000 kg

«Jeg har vel så langt brukt ca. 1000 timer 
og fortsatt gjenstår noe arbeid»

Tormod Svendsby

EKSOSVARME: Alt av hydraulikkoljeslanger er byttet. Eksosrøret er flek-
sibelt slik at det kan kobles til dumperkassa for å varme opp denne. 

ORIGINALT: Mesteparten av stålet i førerhytta er byttet ut på grunn av 
mye rust, men dashbordet er beholdt urørt, kun vasket. 

FØR: Moxy-dumperen hadde hatt et hardt liv, men mesteparten av 
drivlinjen har ikke Tormod behøvd å gjøre noe med, kun skiftet noen 
simringer. (Foto: Tormod Svendsby)

MYE ARBEID: Tormod Svendsby antar at han har brukt ca. 1000 timer 
på restaureringen, men nå er den sikret å bli tatt vare på for ettertiden. 

Egen produksjon, 
reparasjon og service

Løftemagneter og 
Metallseparatorer

elmemagnets.com info@elmemagnets.com Tel: +46 476-150 05 ÄLMHULTS EL-MEK AB
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– Jeg tror veldig mange ville trives med å jobbe i anleggsbransjen, om de ga det 
en sjanse. Også damer, forteller sjåfør Renathe Rinaldo. Selv har hun vært lastebil-
sjåfør for Harstad Maskin i åtte år og kunne ikke tenkt seg en annen jobb.
Tekst og foto: Marielle Eriksen, Magnet AS – anleggsmaskinen@mef.no

Damene toger inn

Stadig flere damer finner veien til anleggsbransjen. I Harstad 
Maskin er det nå tre damer i utegående operative roller. Renathe 
er lastebilsjåfør, mens Celine og Elise er anleggsarbeidere.

– Det er jo tung jobb å stå i grøfta, men vi blir jo sterkere og i 
bedre fysisk form. Så det er ikke en grunn for ikke å jobbe som 
anleggsarbeider, forklarer Celine Storhaug og Elise Torbergsen. 
Celine har hatt flere forskjellige jobber tidligere, men anleggs-
arbeider hadde hun aldri sett for seg at hun skulle bli. Helt til ei 
venninne fikk henne inn på ideen. I januar i år startet hun i jobben 
hos Harstad Maskin.

MED HUMOR OG GLIMT I ØYET
Sjåfør Renathe var den eneste jenta ute på anleggene til Harstad 
Maskin i seks år før hun fikk Celine og Elise som kolleger. Til 
tross for at hun stortrives med gutta, synes hun det er flott at det 

endelig ser ut til at flere damer finner veien ut i den mannsdomi-
nerte bransjen.

– Jeg tror de trenger oss damene på anleggene. Vi får liksom 
mannfolka til å roe seg litt ned, ler hun.

Hun forklarer at det er mye humor på arbeidsplassen. Skal man 
trives i et mannsdominert yrke mener hun det er viktig at man 
kan tåle litt humor som kan være litt på kanten. Like viktig er det 
også å si ifra om humoren går over streken. Men der har Renathe 
knekt koden.

– Mannfolk er jo egentlig enkle å håndtere. De har få kort på 
hånda, og når de har spilt ut de samme, vanlige kortene sine, har 
de som regel ikke noe mer å komme med, ler hun.

STORTRIVES
Celine og Elise er relativt ferske i bransjen. Mens Celine har vært 

på plass siden januar, hadde Elise sin første arbeidsdag 1. mai i år. 
Begge stortrives både med jobben og kollegene sine.

– Jeg ble tatt veldig godt imot og det er ikke noe problem å bli 
kjent med kollegene. Vi prater jo sammen hele dagen, sier Elise.

– I starten var det riktignok litt irriterende at mannfolkene 
sto rundt og så på når jeg jobbet for å sjekke om jeg fikk det til. 
De mener jo ikke noe vondt med det. Heldigvis har de skjønt 
at damer kan like mye som menn, så nå får jeg jobbe i fred, 
smiler Celine.

HAR MED DATTEREN PÅ JOBB
De tre håper at også flere damer får opp øynene for anleggsbran-
sjen.

– Du trenger ikke være superinteressert i rør eller maskiner eller 
hva det måtte være, for å jobbe her. Du må bare ha lyst å gjøre din 
jobb så godt som mulig, sier de.

Renathe innrømmer at selv etter åtte år som lastebilsjåfør er 
hun fortsatt mer interessert i å gjøre jobben sin på en måte som 
både arbeidsgiver og kunde er fornøyd med, enn å snakke om 

Det kan jo være en litt fysisk tung jobb, men ikke verre enn at også damer klarer det helt fint, mener Celine (t.v) og Elise.

Celine Storhaug (fra 
venstre), Elise Torbergsen 
og Renathe Rinaldo stortrives 
i anleggsbransjen og i Harstad 
Maskin. De oppfordrer flere 
damer til å ta sjansen på 
anleggsbransjen. 

 

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

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

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

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

tekniske løsninger på maskinene. Bedriftens slagord «Alltid 
til å stole på» har vekt og betydning uavhengig av kjønn og 
arbeidsoppgaver.

– Dessverre er det mange som tenker at å jobbe på et anlegg 
ikke er en jobb for en dame. Og i alle fall ikke om du er mor. Men 
heller ikke det stemmer. Jeg er alenemor med en fire år gammel 
datter som jeg har annenhver uke. Her i Harstad Maskin er det 
ekstremt godt tilrettelagt for at jeg både kan ha den jobben jeg 
er glad i samtidig som jeg er en god mor til datteren min. For 
eksempel når det er planleggingsdager i barnehagen, kan jeg ha 
datteren min med meg på jobb i stedet for at jeg må være hjemme 
med henne. Hun elsker å være med på jobb, så hun blir kanskje 
sjåfør eller anleggsarbeider i framtiden.

VIL HA INN FLERE DAMER
For å få flere damer inn i anleggsbransjen, har Harstad Maskin 
gått aktivt ut for å rekruttere flere kvinner inn i yrket.

– Jeg tror det er det som må til. Bedriftene må gå mer aktivt 
ut og søke etter kvinner. Det er fortsatt mange fordommer rundt 
det å jobbe i anleggsbransjen, og det kan derfor være vanskelig for 
damer å søke. Derfor må man kanskje i større grad ut og plukke 
nye å ansette. Så må også både bedrifter og de ansatte av begge 
kjønn begynne å fortelle hvordan det er å jobbe på anlegg i 2022, 
for å bli kvitt alle fordommene som henger igjen, sier Renathe.

Hun har stor tro på at nye kvinnelige kolleger vil trives like godt 
som henne selv, Celine og Elise i bransjen.

– Dette er en jobb som kan passe for utrolig mange. Flere damer 
bør ta en sjanse og prøve. Og skulle det vise seg at det ikke er noe 
for deg, så har du alltids prøvetiden til å finne ut av det. Det er 
bare å gjøre som oss, hopp i det, avslutter Renathe. 

Det er godt humør 
og mye humor på 

arbeidsplassen

Lastebilsjåfør Renathe  
var eneste jente ute på 
anleggene til Harstad  
Maskin i seks år, før hun 
fikk Celine og Elise som 
kolleger. Hun er alenemor 
med en fire år gammel 
datter, som hun har 
annenhver uke. Datteren 
er gjerne med på jobb når 
det er planleggingsdager  
i barnehagen.
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Hvem sa at anleggsbransjen ikke er miljøvennlig? Kjell Gilje AS fra Eide utenfor 
Grimstad har spesialisert seg på kalking av vassdrag. Bedriften har siden 90-tallet 
reddet utallige fiskestammer og sørget for biologisk mangfold i en lang rekke 
norske ferskvann og elver.
Tekst: Runar F. daler – rd@mef.no

Det var riktignok ikke kalking av vassdrag 
det hele begynte med for den over 50 år 
gamle bedriften. Kalkingen representerer 
dessuten bare fem prosent av bedriftens 
omsetning for tiden. Denne nisjen er likevel 
såpass spesiell at det fortjener litt spalte-
plass.

LUR LØSNING
Å tilsette kalk i innsjøer og elver har man 
gjort lenge her i landet. Sur nedbør har ført 
til en forsuring av vassdragene spesielt i 
Sør- og Vest-Norge, men til dels også på 
Østlandet. Ved å tilsette kalk nøytraliseres 
syrene i vannet, og man unngår samtidig 
at aluminium forekommer i giftige former. 
Kalken ble tidligere spredt manuelt, men 
etter hvert ble båt, helikopter og faste dose-
ringsanlegg tatt i bruk. Kalking av vassdrag 

i organisert sammenheng startet i 1983, 
men det tok tid å utvikle optimale dose-
ringsanlegg. Det var slik Kjell H. Gilje kom 
inn i bildet. 

– Tidlig på 90-tallet satte firmaet Miljø-
kalk opp en liten kalkingsstasjon på Bæreli, 
et par-tre mil herfra. Det var imidlertid 
problemer med denne stasjonen, hvor det 
blant annet var slitt hull i blandekaret. Arne 
Olav Lund AS fikk oppdraget med å utbedre 
dette, og en ingeniør derfra kontaktet meg 
og spurte om kanskje jeg kunne hjelpe. Det 
forteller Kjell H. Gilje da vi møter ham på 
bedriftens hovedkontor i Eide, en drøy mil 
sør for Grimstad.  

– Det viste seg at slipestøv fra kalken over 
tid lagde hull i aluminiumen i blandekaret. 
Jeg tenkte at slangen i dekket på en laste-
bil ville passe perfekt inni blandekaret, og 

gummi ville jo ikke slipes hull i på samme 
måte. Og det fungerte bra! Dermed fikk 
jeg flere oppdrag, og ballen begynte å rulle. 
Det var den spede begynnelsen for denne 
nisjen for vår del, sier Gilje.

 
SPESIALISTER I VERDEN
– Det var den store industriutviklingen i 
Europa fra 1930-årene og fremover, med 
utslipp fra stadig flere fabrikker, som førte 
til at det etter hvert ble mye sur nedbør 
her til lands. Norge er kanskje det landet i 
verden som har mest problemer med sur 
nedbør, og aller verst er det altså på Sørlan-
det og et stykke oppover på Vestlandet. 
Derfor har vi i Norge også blitt anerkjent 
som spesialister i verden på dette feltet etter 
hvert, sier Gilje.

– Når en fisk skal vokse opp i en elv så 

er den veldig sårbar. Hvis det er for mye 
«gift» i vannet, klarer den rett og slett ikke 
å overleve. I 1995 satte vi oss ned sammen 
med Miljøkalk, som senere har blitt kjøpt 
opp av Franzefoss Minerals, for å finne den 
mest optimale måten å løse denne utfor-
dringen på. Og løsningen vi kom fram til 
den gangen er den samme vi benytter den 
dag i dag, forteller han. 

AUTOMATISK KALKJUSTERING
– Og hva gikk denne løsningen ut på?

– Vi etablerer automatiske kalkestasjo-
ner i vassdraget, som måler vannføring og 
PH-en i vannet til enhver tid. Systemet 
tilsetter automatisk den mengden kalk som 
trengs for å oppnå den vannkvaliteten man 
ønsker. Et par kilometer lenger nedover i 
elva tas det nye målinger, og dersom det 
rette resultatet ikke har blitt oppnådd, juste-
res kalkingsnivået. Alt foregår helt automa-
tisk. I tillegg er det en oppsynsmann i de 
ulike kommunene, som manuelt sjekker 
at alt går riktig for seg. Denne personen 
kan også justere dosen i forhold til ønsket 
PH-verdi, for dette endrer seg gjerne i løpet 
av året, forklarer Gilje.

– Kontraktene våre går ut på å føre opp 
all bygningsmasse og montere tanker og 
utstyr som skal inn i disse anleggene. Alt 
det elektriske, samt datasystemet som 
styrer anleggene, er det andre som tar seg 
av. Det viktigste med en slik kalkestasjon 
er at utslippet av kalk gjøres akkurat der 
i vassdraget hvor det er best egnet. Vi får 
et forslag fra fylkesmannen om hvor dette 
er, men det hender vi avviker noe fra det. 
Vi har tross alt veldig mye erfaring med 
dette. Hos fylkesmannen er det jo stadig 
nye personer.

75 PROSENT MARKEDSANDEL
– Hvor mange slike kalkdoseringsanlegg har 
dere levert?

– Det har jeg ikke nøyaktig tall på her og 
nå, men det er nok rundt 50 anlegg. Det 
er fylkesmannen/statsforvalteren som er 
byggherre for anleggene, mens kommu-
nen er driftsoperatør. Franzefoss er kalkle-
verandør og hovedentreprenør, mens vi 
fungerer som underentreprenør for dem. 
Vi har hatt enkelte konkurrenter i markedet 
opp gjennom årene, som har kommet og 
gått, men vi er den eneste aktøren som har 

vært med hele veien. Siden oppstarten vår 
rundt 1995 har vi hatt en gjennomsnittlig 
markedsandel på drøyt 75 prosent. Vi har 
bygd anlegg på hele Sørlandet, samt Vest-
landet opp til Sognefjorden og Østlandet 
opp til Trysil, forteller Gilje.

– For vår del representerte dette segmen-
tet rundt 25 prosent av virksomhetens 
omsetning rundt 2000-tallet. I dag er det 
bare rundt fem prosent. Kalking var veldig 
i vinden rundt årtusenskiftet, men så roet 
det seg etter hvert litt ned. De siste fem 
årene har det tatt seg litt opp igjen. Nedfal-
let av giftige stoffer har nok vært større, og 
etterslepet verre, enn det fylkesmannen har 
trodd. Det har blitt bevilget ca. 100 mill. 
kroner i året siden 1995 til kalking av vass-
drag her i landet. Kalkforbruket har gått ned 
med årene, og dermed har det etter hvert 
blitt mer penger til å bygge flere anlegg.

JOBB I CANADA
Ekspertisen på kalkdoseringsanlegg har 
også ført Kjell Gilje AS utenlands. Først til 
Sverige, og deretter helt til Canada.

– Et konsulentfirma som jobber for stats-
forvalteren fikk en forespørsel fra Nova 

«Miljøentreprenøren»   på Sørlandet

 UTENLANDS: Kjell H. Giljes ekspertise 
på kalkdoseringsanlegg førte ham også 
utenlands. Først til Sverige, og deretter 
helt til Canada i 2005, hvor dette bildet 
er tatt. (Foto: Kjell Gilje AS)

 GRÜNDER: Kjell Gilje AS har 
reddet utallige fiskestammer og 
sørget for biologisk mangfold i 

en lang rekke norske ferskvann 
og elver. Her er grunnleggeren og 
daglig leder Kjell H. Gilje utenfor 

bedriftens hovedkontor sør for 
Grimstad. (Foto: Runar F. Daler)
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Ekstrand 
SPYLETANK 
6000 liter

Ekstrand Verksted AS, Langesundsveien 90, 3961 Stathelle.
For mer info: +47 35 96 87 00   |   post@ekstrand.no   |   www.ekstrand.no

ASFALTKJERRE
TN 144

3-akslet med giliotinluke

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

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

Wegar Jakobsen
Mobil 91873890
wegar@istrail.com

Ta kontakt med en 
av våre selgere!

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

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

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

Wegar Jakobsen
Mobil 91873890
wegar@istrail.com

Ta kontakt med en 
av våre selgere!

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

Besøk oss på vår stand på 
Dyrsku`n for et godt tilbud

Scotia i Canada om å utvikle et kalkdose-
ringsanlegg der. Dette konsulentfirmaet 
kjente til oss, og vi ble dermed spurt om vi 
kunne reise over og se på det. Vi ble enige 
om å bygge anlegget, forteller Gilje. 

– Da vi skulle sette i gang jobben holdt 
det imidlertid på å skjære seg helt. Da vi 
ankom anleggsområdet, lå det kun en 
rørstubb og en anleggsmatte der. Det var 

ikke engang en anleggsmaskin på plass. 
Kanadierne hadde misforstått fullstendig. 
Dagen etter kom det så et vogntog med 
både gravemaskin og alt utstyr vi trengte, 
og da var vi i gang. Men da jeg satte meg 
inn i gravemaskinen og skulle til å kjøre 
ut i elva for å grave til fundamenter, ble 
det oppstandelse. «Du kan ikke kjøre ut 
i elva – det er ikke lov!», sa de. Etter mye 

diskusjoner og forklaringer, roa de seg til 
slutt ned og vi fikk lov til å gjøre jobben. 
Kanadierne hadde opprinnelig planer om å 
bygge mange flere slike anlegg, men kostna-
dene ble nok så store at de nøyde seg med 
det det ene, sier han.

– Selv om kalkdoseringsanlegg er en 
relativt liten del av vår virksomhet i dag, 
synes jeg det er litt gøy at vi har jobbet for 

miljøet på denne måten. Vi har jo reddet 
utallige fiskestammer og bidratt til biolo-
gisk mangfold i en lang rekke vassdrag opp 
gjennom årene.

FØRSTE TRAKTORGRAVER
Det var som sagt ikke kalkdoseringsanlegg 
det begynte med da 17 år gamle Kjell H. 
Gilje startet sin egen bedrift i 1969. 

– Det hele starta da jeg og en medelev fra 
yrkesskolen – vi gikk begge på tømrerlinja 
på Blakstad – brukte kvelder og helger på 
å bygge en sjøbod her i Eide. Etter hvert 
satte vi opp flere sjøboder for fritidsgjester 
i Grimstad-området, forteller Gilje.

– Da jeg var ferdig på Blakstad, ble jeg 
ansatt hos en byggmester. Etter tre-fire 
måneder fikk denne byggmesteren hjerte-
infarkt og måtte gi seg. Det endte med at 
jeg og han jeg jobba sammen med, Bryn-
julf Amtedal, etablerte vårt eget firma; 
Amtedal og Gilje. Vi jobbet sammen i tre 
år, før Nordsjøen fristet Brynjulf. Så da var 
det bare meg igjen, forteller han.

– I 1975, da var vi vel tre mann i bedrif-
ten, kjøpte jeg min første traktorgraver; en KULT: Kjell H. Gilje mottar kult fra en fin kanadisk lastebil, juni 2005. (Foto: Kjell Gilje AS)

FERDIGELEMENTER: produksjon 
av ferdigelementer har blitt 

bedriftens hovedgeskjeft. Her 
er en bolig i sørlandsstil under 

oppføring, i elementer produsert 
i egen hall. Huset blir ferdig ut-

vendig (uten takstein) i løpet av 
en dag. (Foto: Kjell Gilje AS)



KALKTANK: Her heises tanken for kalk på plass. Fra Iveland i Agder, 2021. (Foto: Kjell Gilje AS)
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70% MORE
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IN WEIGHT
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Energilagring med 
null utslipp og støy
Trenger du å redusere utslipp og støy på  
byggeplassen? ZenergiZe er litium-ion 
baserte maskiner for energilagring. De kan  
brukes uavhengig eller kombinert med generatorer, 
for å lage en hybrid kraftløsning. ZenergiZe gir null 
karbondioksidutslipp og støy. Ta kontakt med oss  
i Power Technique så forteller vi mer.

www.atlascopco.com

Massey Ferguson 165 med et Sesam 500 
graveaggregat. Den brukte vi blant annet 
til tomtegraving, og vi tok dermed steget 
inn i anleggsbransjen. På slutten av 70-tallet 
bygde jeg så min første lekter, for å kunne 
jobbe i skjærgården med å bygge sjøboder 
og brygger. 

FERDIGELEMENTER
I dag, 53 år etter oppstarten, styrer frem-
deles Kjell H. Gilje skuta. Bedriften har 
vokst jevnt og trutt, men har de senere 
årene stabilisert seg på rundt 30 ansatte. 
I 2008 begynte Kjell Gilje AS å produsere 
ferdigelementer til hus og hytter, noe som 

raskt utviklet seg til å bli bedriftens hoved-
geskjeft.

– Elementer til bolig- og hyttebygging 
står for rundt 75 av omsetningen vår i dag. 
Vi bygger vegg- og gulvelementer i hallen 
rett her ute, sier Gilje og peker på et stort 
bygg utenfor kontoret.

– Senest i dag tidlig ble det kjørt ut ferdi-
gelementer derfra. Dersom vi hadde reist 
ut på byggeplassen nå, hadde vi nok sett et 
nesten ferdig bygg allerede. Dette er den 
helt klart beste måten å bygge boliger på. 
Vi leverer normalt kun til egne prosjekter, 
forteller han.

– Anleggsdelen står for rundt 20 prosent 

av omsetningen vår. Det går mye i vann- og 
avløpsprosjekter og klargjøring av tomter. 
Vi har også et søsterselskap, Byggrådgivning 
AS, som står for planlegging og prosjekte-
ring. Det er sønnen min, Hans Petter Gilje, 
som leder det selskapet, forteller Kjell Gilje, 
som ikke har planer om å pensjonere seg 
med det første, selv om han har passert 70.

 – Vi jobber nå med å ansette en ny daglig 
leder i firmaet. Når vi kommer i mål med 
det, har jeg tenkt å fortsette som prosjekt-
leder for anleggsavdelingen. Jeg tror rett 
og slett ikke pensjonisttilværelsen passer 
meg. I hvert fall ikke på en god stund ennå, 
smiler han. 

GRØFT: Oppstart av utløpsgrøft for kalkvann i Nova Scotia, juni 2005. (Foto: Kjell Gilje AS)



Fra 27. til 29. september skal unge, 
lovende yrkesfaglærlinger fra hele 
landet konkurrere om å bli best i sitt 
fag. Blant 26 anleggsmaskinfører- 
lærlinger skal norgesmesteren kåres.
Av: Runar F. Daler – rd@mef.no

Norges beste 
maskinfører 
skal kåres

– Vi ser fram til en spennende konkurranse, der de dyktigste 
lærlingene fra hele landet konkurrerer om å bli Norges aller beste 
innen maskinkjøring. De skal kjøre både gravemaskin, hjullaster 
og dumper, og vi forventer vi et høyt snitt og en tett og spennende 
konkurranse om sammenlagtseieren, sier Trond Holm. Han er 
opplæringskonsulent i Opplæringskontoret for anleggs- og berg-
fagene (OKAB), som har hovedansvaret for gjennomføringen av 
maskinførerkonkurransene under årets Yrkes-NM på Sørlandets 
Travpark utenfor Kristiansand.

Under Yrkes-NM 2022, som arrangeres av Agder fylkeskom-
mune, skal hundrevis av lærlinger konkurrere i 19 forskjellige 
yrkesfag, alt fra helsearbeider og butikkslakter til yrkessjåfør og 
billakkerer. Anleggsmaskinførerfaget ble for første gang innlemmet 
i Yrkes-NM i 2010, og har siden vært en selvskreven del av arran-
gementet.

Det vil bli kåret en vinner for hver av maskintypene, og foruten 
heder og ære vil sammenlagtvinneren premieres med 10 000 
kroner fra MEF/OKAB. Den nest beste mottar 7500 kroner, mens 
bronsevinneren får med seg 5000 kroner. 

Alle deltakerne i årets maskinførerkonkurranser er presentert 
her på disse to sidene. Vi ønsker dem lykke til! 

VIKEN

Einar Lahaug 
NRC Norge AS

Even Aaknes 
Hæhre Entreprenør AS

Ola Storeskar Haugstad 
Turhus Maskin AS

Theodor Brandt  
Knut Bjerke AS

AGDER

Kristoffer Austenaa Kjetså
Austenaa Transport AS

Leander Jerstad  
Lindland Maskin AS

VESTFOLD
Thomas Støa 
Marthinsen & Duvholt AS

TELEMARK
Thomas Gautefald Bastnes 
Felle Maskin AS

FINNMARK
Fredrik Trosten 
Oscar Sundquist AS

OSLO
Theo Krane Nguyen  
Becker Entreprenør AS

NORDLAND
Adrian Elvenes 
Taraldsvik Maskin AS

TROMS
Adrian Fosshaug 
T Hilmarsen Biobrensel

INNLANDET

Ørjan Øiom Øyhus 
Helge Rudstaden

Lars Ulrich Eriksen  
Alvdal graveservice AS

Peder Kaasen Aas 
Hadeland Maskindrift AS

VESTLAND

Harald André Hansen 
Ottar Skjold AS

Martin Egeland 
K. Volden Transport AS

Ivan Kallekleiv 
Grunnarbeid Vest AS

Ådne Kvåle 
Havnen Anlegg AS

Mass Olav Myklebust 
M K MYKLEBUST ENTREPRENØR AS

MØRE OG ROMSDAL

Sigve Gravem 
Jenstad Maskin AS

Adrian Lande Johansen 
Svinø Entreprenør AS

ROGALAND

Karsten Nordbø 
Nordbø Maskin AS

Jon Siqveland Kalheim 
Bergene Maskin

TRØNDELAG

Magnus R. Haltvik 
SG Entrepenør AS 

Ingebrigt Arneson Hoelsæter 
Oppdal Maskinkompani AS

TØFF KONKURRANSE: Nivået  
var høyt og konkurransen jevn 
under forrige Yrkes-NM, på  
Hellerudsletta i 2018. Årets  
maskinførerkonkurranse blir 
nok ikke noe mindre spennende. 
(Foto: Runar F. Daler)
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Han kjempet seg tilbake til et verdig liv, langt fra kriminalitet og utenforskap. 
Skjebnen har tatt en ny vending etter mange vonde år. I dag er Ørjan glad for at 
han fikk en ny sjanse i Stangeland Maskin. 
Tekst og Foto: Redaksjonen/Stangeland/Morten Helliesen – anleggsmaskinen@mef.no

Fikk en ny sjanse 
i Stangeland, nå ser 
han lyst på fremtiden

Klokken har så vidt passert fem denne morgenen. 40-åringen 
gnir søvnen ut av øynene og kaster et blikk ut av vinduet. Utenfor 
tar kulingen tak i tretoppene og det er fortsatt tidlig idet Ørjan 
putter matpakka i sekken. Han får på seg regntøy og hjelm, og 
låser døren bak seg. Utenfor venter sykkelen. Grafse og spade er 
allerede surret godt fast på bagasjebrettet. Nå tråkker han i vei.  

Joda, det er av og til småsurt. Men det er ikke lange veien hjem-
mefra og til der han jobber. Og hva gjør vel litt motvind når han 
har solid regntøy, en god el-sykkel og massevis av pågangsmot 
og arbeidsglede. 

– Jeg søkte om å få førerkortet tilbake, slik at jeg kan kjøre 
bil igjen. Men det fikk jeg ikke. Nå er det bare å smøre seg med 
tålmodighet til neste mulighet. Får bare håpe kommende jobber 
ikke ligger altfor langt unna, sier han med glimt i øyet. 

LANGT FENGSELSOPPHOLD
Ørjan har en spesiell fortid og historie. Han tråkket feil, og havnet 
på skråplanet i et miljø preget av kriminalitet. Ferden endte i et 
langt opphold i fengsel. 

Årene bak murene ga ham mulighet til å tenke. Til å ta et oppgjør 
med seg selv, og bestemme seg for at han ikke lenger ville leve 

på utsiden av samfunnet. Tvert imot ville han ut av problemene. 
Bort fra alt det destruktive.

Det er mai, og året er 2020. Dagen for løslatelse er her. Og nå 
står han der, utenfor Stavanger Fengsel. Uten ID, uten bankkort og 
med livet sitt – noen gamle klær og eiendeler – i en søppelsekk. 
Det eneste han har å leve av, er de 300 kronene i lommeboken. 

Hver morgen og hver 
ettermiddag. Grafse og 
spade surres fast på 
sykkelens bagasjebrett. 
Så bærer det avsted.

En ny og meningsfull jobb. Omsider smiler livet til Ørjan.

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

ICE-X 
MØT VÅR NYE STOLTHET:

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

Les mer på www.verne.no
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Smart jobb på  
nettbrett og smarttelefon  
med skybasert system
ScanX.NET ScanLoader:  
Effektiv vektregistrering ute på plassen

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

SPARER TID

STØRRE SIKKERHET

BEDRE OVERSIKT

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

  Tlf. +47 96 64 67 00 • scanvaegt.no

– Det var rart å være en fri mann igjen. Rart, og veldig tungvint. 
Mobiltelefonen jeg hadde, var plutselig blitt staurgammel. Og da 
jeg forsøkte å betale med kontanter på bussen, forsto jeg raskt at 
det nærmest ikke var mulig lenger, sier han. 

NOE Å LEVE FOR
En permisjon et års tid før løslatelsen hadde resultert i at sambo-
eren hans ble gravid. Det å bli far for andre gang ga ham nå et 
tungt og viktig ansvar, samtidig som det var noe å leve for. For 
Ørjan var dem som ventet på ham, familien, en sterk motivasjon 
til å få orden på livet sitt. 

Fast bestemt på å få det til kom han i kontakt med No Limitation, 
en ideell organisasjon som hjelper mennesker med bakgrunn fra 
kriminalitet og rus til å takle hverdagen igjen. En periode med 
gardsarbeid ble både et godt ettervern og en god rehabilitering.

Og det var nettopp da muligheten bød seg.
– En av dem som jobbet der, hadde en kompis i Stangeland. Jeg 

fikk spørsmål om jeg var interessert i en jobb der. To–tre måneder 
i første omgang, som håndmann og for å sjekke ut om dette var 
noe for meg. Jeg var klar som bare det, forteller Ørjan, som for 
første gang i samtalen må lete litt etter ordene. 

For jobb var én ting, jobb hos TS noe helt annet for en som i en 
periode tidligere hadde kjørt lastebil og jobbet med asfaltering, i 
tillegg til ulike strøjobber. Stangeland var like mye en livsstil som 
et arbeid, hadde folk rundt ham fortalt. 

– Dette hadde vært drømmen min siden guttedagene. Nå bød 
sjansen seg. Det hele var uvirkelig, sier han.

EN DEL AV FELLESSKAPET
Etter noen dagers opplæring på Soma bar det rett i arbeid. Ørjan 
var ikke redd for å ta i et tak. Innerst inne visste han at han dugde. 
Det mente også ledelsen, som tilbød ham fast jobb. 

Stort lager
- rask levering   

Import / salg av
krokkasser og NC-hengere

se mer på www.krokkasser.no

post@krokkkasser.no - 911 90 404

Han var lykkelig og stolt, og husker at han skalv på hånden da 
han signerte arbeidskontrakten. Gjennom måneder hadde han 
nok tidvis kjent på frykten for at han ikke gjorde en god nok jobb. 

Omsider fikk han likevel bekreftelsen. Han mestret både jobben 
og livet. 

Og slik går nå dagene. Ørjan har lært seg å sette pris på hver-
dagen og alle de små gledene, som han kaller dem. Det å vite at 
han kan betale regningene som dumper ned i postkassen. At han 
i dag er en samfunnsborger og en del av fellesskapet. 

Det har utvilsomt bidratt til å skape en ny tilværelse for familien 
og ham selv. Og, ikke minst, løftet bekymringene av skuldrene for 
de nærmeste rundt ham. For samboeren og de andre. 

– Nå kan mor omsider tenke på seg selv, ikke kun på meg slik 
det har vært i så mange år. Det fortjener hun, sier Ørjan. 

GODE KOLLEGAER 
Vi møter 40-åringen etter endt arbeidsdag. "God helg", roper han 
til en arbeidskamerat idet han setter seg på sykkelen for å dra 
hjem. Vinden tar tak i både mann og tohjuling. Men hva gjør vel 
det for en som har tilbragt år av livet sitt med å lengte etter livet 
utenfor murene, etter nordvest og kuling i kastene. 

Hvor mye vet kollegene om fortiden hans, og hvordan har de 
reagert?

– Det er ikke alle som kjenner historien. De som gjør det, har 
vært utrolig positive og støttende. Gode kollegaer, som etter hvert 
har blitt gode venner. Jeg er veldig takknemlig overfor dem alle.

Nå er det altså snart helg. Om ikke lenge låser han seg inn 
hjemme. Datteren, som var ett år da han kom ut fra fengsel, har 
passert to. Og et nytt familiemedlem er på vei. 

Hva tenker han når han ser tilbake? 
At dette skulle ha vært livet for 20 år siden. At han da kunne 

unngått arr på både kropp og sjel. Men gjort er gjort, og nå ser 
han bare fremover. 

Og mandag er det igjen arbeidsdag. 

Denne saken ble først publisert i Stangeland Magasinet nr. 125.

Viktig for oss å  
ta sosialt ansvar 
Alle har krav på en ny sjanse. Men får du det, må du samti-
dig vise at du fortjener den. Det har Ørjan absolutt gjort. 
Ingen tvil om at han gjør en god jobb, sier Mette Idland, 
personalleder i Stangeland Maskin. 

– Vi har alltid tatt sosialt ansvar. Det betyr blant annet 
å gi dem som trenger det muligheten til å få orden på 
livet sitt. I praksis handler det om en god ramme rundt 
hverdagen. Forutsigbarhet, kompetanse og et godt nettverk 
betyr enormt mye, sier Mette. 

Hun tror personlig motivasjon, muligheten for ny kunn-
skap og meningsfulle utfordringer er nøkkelen til et godt 
liv for alle mennesker, også dem som har hatt utfordringer. 

– Får vi dette på plass, mestrer folk flest livet, sier Mette 
Idland. 

Jobb var én ting. En 
jobb hos Stangeland noe 
helt annet. Det var selve 
drømmen.
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Abax AS
3264 LARVIK
Tlf: 22 22 22 99
kundesenter@abax.no
www.abax.no

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

Heideinreich AS
2021 Skedsmokorset
Tlf: +47 22 02 42 00
firmapost@heidenreich.no
www.heidenreich.no

Hella Maskin AS
3962 Stathelle
Tlf: 35 96 72 72
post@hella.no
www.hella.no

HYMAX AS
Strandsagveien 14
Tlf: 62 33 06 60
hymax@hymax.no
www.hymax.no

If Skadeforsikring NUF
Postboks 240, 1326 Lysaker 
Tlf: 02400
if.no

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

Istrail AS
3241 Sandefjord
Tlf: 35 94 87 50
istrail@istrail.com
www.istrail.com

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

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
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MEF HAR ORDET

Tidlig i oktober får norsk anleggsbransje den 
endelige avklaringen fra Jonas Gahr Støre og Trygve  
Slagsvold Vedum. Vil de fortsatt vende oss ryggen og 

ignorere at bedrifter og arbeidsplasser hos norske maskin- 
entreprenører ryker? 

Inntil det motsatte er bevist, jobber vi i dag og natt for at de 
i stedet kommer med tiltak som demper krisen. Deadline er 
en av de første høstdagene i oktober, når finansministeren 
legger fram statsbudsjettet for 2023.

Det er uforståelig at storting og regjering framstår så 
handlingslammet overfor en bransje i krise – utløst av en 
uforutsigbar og ekstrem prisvekst på alle innsatsfaktorer. 
Våre medlemsbedrifter er særlig avhengige av diesel. De 
kan ikke la være å starte motorene for å spare penger. Da 
bryter de avtalene de har med sine oppdragsgivere og 
havner i et enda større uføre. Det er enklere for deg og 
meg som kan droppe å kjøre på hytta en periode.

Siden krigsutbruddet har prisene på vei- og anleggsdiesel 
vært – med noen svingninger – 50 prosent dyrere enn 
normalt. Mange av MEF-medlemmene har tapt store deler 
av lønnsomheten. Andre har til og med utført tjenester 
for det offentlige med tap.

MEF har brukt enhver anledning til å be våre folkevalgte 
sette inn tiltak. I starten ba vi om avgiftskutt på all diesel. 
Det har blitt avvist av et nesten samlet storting fordi de 
mener det er i strid med norsk avgifts- og klimapolitikk. 

Nå ber vi alternativt om at de som et minimum innfører en 
støtteordning hvor staten gir 80 prosent kompensasjon for 
drivstoffpriser på anleggsdiesel utover snittnivået for januar 
2022, men hvor støtten begrenses oppad til 30 prosent av 
drivstoffkostnaden. 

Ordningen skal gjelde maskinentreprenører, gjenvinning 
og avfallshåndtering, brønn- og spesialboring, samt 
skogsentreprenører. Ordningen utformes i tråd med EUs 
retningslinjer for støtte for høye energipriser.

Vi har gjennom sommeren vært i kontakt med flere 
hundre lokalpolitikere i Ap og Sp. Vi har forklart dem at de 
bedriftene og arbeidsplassene som er i krise, er ryggraden 
i norske lokalsamfunn. De brøyter og reparerer veier, de 
ordner sykkelveier, de graver grøfter, legger kabler og 
drenerer tomter. De betaler skatt og arbeidsfolkene bidrar 
positivt i stedet for å måtte gå på NAV.

Nesten overalt møter vi forståelse og vilje til å gjøre noe 
med situasjonen. Dessverre har de foreløpig ikke nådd 

fram til sine partifeller på det sentrale politiske nivå. Deres 
krav om at vår bransje må få hjelp, snakkes bort i et ensidig 
fokus på strømpriser (den er selvsagt viktig) og frykten for 
renteoppgang. Den ordningen vi har foreslått koster så vidt 
over 1 milliard kroner og vil selvsagt ikke påvirke renten.

Tausheten og mangelen på handlekraft i Norge, skjer i 
et Europa der Tyskland kutter dieselprisene med 1,72 
kroner, Sverige kutter drivstoffavgiftene med 1,30 kroner, 
Frankrike kutter avgiftene med 1,52 og Spania innfører en 
rabatt på to kroner literen.

Vi har vært svært tydelige i vår kritikk av AP og SP. Det 
vil vi fortsette med helt fram til den dagen statsbudsjettet 
legges fram. Men vi er ikke imponert over opposisjonen 
heller. Det ser ut til at bare enkelte partier tar innover seg 
krisen vi står i. Vegringen mot å sette inn tiltak i forhold 
til drivstoff – med unntak av el – synes å være sterk. 
I dagene og ukene framover vil vi fortsette med å fronte 
våre krav. Ropet høres bedre om alle i bransjen gir den 
samme meldingen hver gang du har muligheten til å snakke 
med lokalpolitikere der du bor.

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

   

Har du tenkt på å at du, og bedriften din 
kan ha nytte av at du går på kurs?

MEF-skolens kurskalender er stappfulle av digitale, 
og fysiske kurs i hele landet. 

Alle MEF-skolens kurs er utarbeidet av og for 
fagfolk innen anlegg.

Noen av våre nye kurs er: 
- BIM for anleggsprosjekter
- Føre Var
- Fremmede arter og forurensede masser 

Skann koden med  
mobilen og se en  
oversikt over alle  
MEF-skolens kurs!

Velkommen til 

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

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

NÅ FÅR VI SE OM JONAS  
OG TRYGVE BRYR SEG ...
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MEF-NYTT

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

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

MEF-NYTT

Region 
Øst

Region Sørøst

Region Sørvest

Region 
Vest

Region 
Midt

Region 
Nord

MEF-nytt gir et innblikk i forbundets 
arbeid og aktiviteter i hele landet. 

SERVICEKONTORET
Fred Olsens gate 3
0152 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
firmapost@mef.no
www.mef.no

REGION ØST
Stolvstadvegen 1
2360 Rudshøgda
Telefon: 958 72 000
region.ost@mef.no

REGION SØRØST
Broen 6
3170 Sem
Telefon: 913 27 357
region.sorost@mef.no

REGION SØRVEST
Kongens gate 24
4610 Kristiansand
Telefon: 958 38 000
region.sorvest@mef.no

REGION VEST
Eidsvågbakken 1
5105 Eidsvåg
Telefon: 99 42 89 00
region.vest@mef.no

REGION MIDT
Hornebergveien 1
7038 Trondheim
Telefon: 948 78 000
region.midt@mef.no

REGION NORD
Kontorer i: Hammerfest, 
Tromsø og Bodø
Telefon: 95 84 50 50
martin.gronnslett@mef.no 

SEKSJON RESSURS OG MILJØ
- Skog
- Brønn- og spesialboring
- Gjenvinning og avfallshåndtering
Fred Olsens gate 3, 
0152 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
seksjonressursogmiljo@mef.no

REGION NORD

JUBILANT I FINNMARK
Rolf Erling Heggem hadde gleden av å dele ut plakett og kake til MaTek AS  
i Kirkenes som bevis på 25 års medlemskap i MEF. Hyggelig med lunsj og godt 
selskap. Vi gratulerer!

REGION ØST

NYE MEDLEMMER I MAI/JUNI 
➜ Fosby Anlegg AS fra Sarpsborg i avdeling Østfold  
➜ Vethe Maskin AS fra Nesbru i avdeling Oslo/Akershus. 
Vi ønsker velkommen og ser fram til å bli kjent med dere!

MÅNEDENS BEDRIFT
I JUNI
Anleggsgartner Håvard Lindstad AS 
Daglig Leder: Håvard Lindstad 
Kommer fra: Gran i Innlandet 
Ansatte: 4 
Når ble du MEF-medlem: 19.10.1998 
Jobber med: Anleggsgartner, tomteutgraving til hytter 
og hus, også betongarbeider. Vintervedlikehold. 
Hva slags faglig bakgrunn har dine ansatte: Lærling, 
fagbrev, mesterbrev og teknikeren. 
Hvorfor medlem: Juridisk bistand, MEF gjør mye bra 
for bransjen, mange bra kurs.

50-ÅRSJUBILANTER 
Endelig fikk vi levert plakett for 50 års medlemskap i MEF til  
Gjøvik Graveservice AS og Magne Sveen AS. Gratulerer så mye 
– og takk for tilliten!

REGION SØRØST

LÆRLINGSSAMLING
30 spente lærlinger møtte Albert på toppen av Vikersundbakken til årets inntaks-
samling hos Hæhre Entreprenør AS. Takk for to fine dager med både faglig og sosialt 
påfyll. OKAB BVT ønsker dere lykke til med læretiden!

BLI MED MEF TIL BAUMA 
MEF skal også på Bauma, verdens største anleggsutstilling, som blir arrangert 
i München i Tyskland, 23.- 30. oktober 2022. Vi arrangerer felles fly, booker 
overnatting og har satt opp felles middager.
Les mer og meld deg på her:  
www.messereiser.no/bygg-anleggsmesser/bauma 

MÅNEDENS  
LÆRLING I JUNI
Randi Rugsveen Sveen
Bedrift: Mesta 
Hvor: Ottadalen/Vinstra, kommer selv fra Vågå  
Fag: Anleggsmaskinførerfaget, halvveis i læretiden 
Utdanning: Bygg og anleggsteknikk og anleggsteknikk 
Beste med yrket: Liker varierte arbeidsoppgaver, og er 
mest fornøyd når hun får kjøre gravemaskin 
Fritiden: Liker å hjelpe til hjemme på gården, og ta 
fisketurer innover i fjellet
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KJELL TRENGEN | Telefon: +47 91 11 87 33 | E-post: kjell@terrafirmaas.com
Postboks 246, 3603 KONGSBERG

www.terrafirmaas.com

Skandinavisk importør og agent for KSE Light GmbH hjelmlamper

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

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

REGION MIDT

BESØK AV SYLVI 
LISTHAUG
I slutten av juni var det en 
innholdsrik dag på Digerneset ved 
Ålesund. 
Medlemsbedriftene i MEF, Buseng-
dal AS, ACO Anlegg AS, Stranda 
Anleggsservice AS og Opshaug 
Sandtak AS møtte partileder Sylvi 
Listhaug og stortingsrepresentant 
Frank Sve (FRP). 
Temaet var høye dieselpriser, stor 
prisøkning på stål, VA-produkter, 
sprengstoff og betong.

YRKESFAGDAGER I TRONDHEIM 
18. juni var det fagdager i Trondheim. Der rekrutterte OKAB ungdommer 
til medlemsbedriftene på Trondheim torg. Vegard Harm og Morten Hegseth  
var konferansier. Takk til medlemsbedriftene som stilte med lærlinger som 
standpersonell! 

50-ÅRSJUBILEUM I MØRE OG ROMSDAL 
J.O. Moen Anlegg AS er en entr- 
prenørbedrift med lang og bred 
erfaring som holder til på Åndals-
nes i Rauma. De utfører graving og 
annet grunnarbeid, samt vinterved-
likehold. De ble medlem i MEF Møre 
og Romsdal i 1971, og har dermed 
hatt 50-årsjubileum. På bildet ser 
vi fra venstre Marianne Brevik, 
Jan Arild Moen og Hilde Moen med 
vakre og spektakulære Nesaksla 
med gondolbane i bakgrunnen.  
Vi gratulerer med jubileet og 
ønsker lykke til videre!

Hole Maskiner AS er en maskinentrepre-
nør på Sunnmøre med base i Velledalen 
i Sykkylven kommune. Gjennom over 70 
år har de drevet med anleggsarbeid rundt 
om på Sunnmøre. De tilbyr komplette 
løsninger for grunnarbeid for privat- og 
bedriftsmarkedet, og større oppdrag for 
stat og kommune. I tillegg holder de på 
med drift og vedlikehold. Hole Maskiner 
AS ble medlem i MEF Møre og Romsdal i 
1971, og har dermed hatt 50- års jubileum i 
2021. På bildet ser vi Norman Hole og Ståle 
Ljøen, med Skjortehornene og Rengdalen 
i i bakgrunnen. Vi gratulerer så mye med 
jubileet og ønsker lykke til videre!

REGION VEST

REKRUTTERING PÅ  
MOTORFESTIVAL
Lærling Anders Fjellkårstad (Kveen 
Anlegg), og skoleelev Eirik frå 
Anleggsteknikk på Mo og Øyrane 
stilte opp for å rekruttere til anleggs-
bransjen på Stryn motorfestival 2. 
juli.  Viktig jobb godt utført!
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Den nye også i 
din familie?
Dumperen TA 230 Litronic
Ikke noe terreng er for vanskelig, ingen stigning er for bratt, 
ingen belastning er for stor – den nyeste kraftige dumperen 
vår bryter grenser med enorm trekkraft og optimal kraft.
www.liebherr.com/the-new-one

Artikulert dumper

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

2009-510_001 LHB_166_TA230_Der-Neue_2021_NOR_NOR_185x260.indd   12009-510_001 LHB_166_TA230_Der-Neue_2021_NOR_NOR_185x260.indd   1 19.01.22   09:2919.01.22   09:29

RESSURS OG MILJØ

NYTT MEDLEM I SKOG
Sorka Skog AS holder til i Solør og har to røde lag som 
driver med både sluttavvirkning og tynning.
Velkommen som medlem i MEF Skog!!

MØTE MED 
STATSSEKRETÆR 
MEF skog tok opp vårt ønske om økt lærlingtilskudd 
til skogsoperatørlærlinger med statssekretær Kristina 
Torbergsen i slutten av juni. Hun er statssekretær for 
kunnskapsminister Tonje Brenna.
Torbergsen vil utrede vårt ønske videre og MEF Skog 
vil følge opp saken fremover.

NOMINERT TIL ÅRETS 
LÆREBEDRIFT 2021 
Johansen Skogsdrift var tidligere i år nominert til 
årets lærebedrift. MEF Skog fikk, noe forsinket, 
overlevert diplomet til Johansen Skogsdrift AS v/ 
Thorbjørn Hansen. Gratulerer med nominasjonen!

REGION SØRVEST

OPPSTARTSMØTE MED LÆRLINGER
OKAB var til stede da Bertelsen & Garpestad hadde oppstart med sine nye 
lærlinger. Kjekk samling med mye godt faglig innhold. Vi gleder oss til 
oppfølgingen av lærlingene i årene fremover!

ISO- 
SERTIFISERT 
Gratulerer til V&T Entre-
prenør AS som er blitt ISO 
sertifisert i 9001 (Kvalitet), 
14001 (Miljø) og 45001 
(Arbeidsmiljø). 
V&T AS er totalleverandør 
av trafikkavvikling og 
arbeidsvarsling!



Med Circle K Pro-appen kan 
sjåførene betale for drivstoff og 

bilvask med mobilen.

Som bedriftskunde kan du gi sjåførene 
betalingstilgang uten ventetid. Løsningen 

både enkel og sikker, da den forhindrer 
at kort kommer på avveie. Du har full 

kontroll på alle kostnadene 
i kundeportalen.

BETAL MED 
MOBILEN
- Just like a PRO

Registrer 
deg i dag:


