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Snakk med dumper spesialisten! 

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.

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

Behov for ekstra 
og sikker strøm?
Lasttopper er problem på mange bygge- 
plasser og bidrar til feil bruk av generatorer.  
ZenergiZe har litium-ion-batterier og fungerer  
som energilagring, med null karbondioksidutslipp og 
støy. De kan brukes uavhengig eller i kombinasjon med 
generatorer, for å lage en hybrid kraftløsning. Ta kon-
takt med oss i Power Technique så forteller vi mer.

www.atlascopco.com

1,5 Hrs
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CHARGING

AUTONOMY12
70% MORE
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WX-serien er tilgjengelig i Norge!

NYHET!

Minilaster fra Worky Quad
Kraftige maskiner med uendelige bruksområder!

• Bredde fra 74 cm
• Snur på 5-øringen

• Diesel modell kan leveres med og uten fjernstyring.  • Elektrisk modell har 7 timers kontinuerlig drift per ladning.
• Alle minilastere har fleksibelt hjulsystem. • En minilaster som løser en hver oppgave.

• Overlegen løftekapasitet
• Hjul og beltedrift

• Null utslipp (Elektrisk)
• Lydløs (Elektrisk)

• Stor utvalg av ulike redskaper
• Batteri, bensin eller diesel motor

Markedets minste minilastere,  
med de tøffeste hestekreftene.
Worky Quad har et høyt fokus på innovativt 
design, mobilitet og kraft. Minilasteren er små 
i størrelsen, svært brukervennlig og snur på 
5-øringen. Den kommer enkelt frem på trange 
områder, og er perfekt for både innvendig og 
utvendig arbeid på byggeplasser. Maskinen 
kan leveres som bensin, diesel og helelektrisk 
versjon, med både hjul og beltedrift. 

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

Vi tilbyr salg og leasing på alle våre produkter.

Dia Proff Norge søker forhandlere i Norge.
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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.



SIDE 7SIDE 6 ANLEGGSMASKINEN | NR.07 | SEPTEMBER 2022ANLEGGSMASKINEN | NR.07 | SEPTEMBER 2022

Neste generasjon fagarbeidere
La du merke til den ungdommelige, positive livsgnisten til personen på forsiden? Han er lærling 
i anleggsmaskinmekanikerfaget, og bedriften han jobber for er en av kandidatene til den gjeve 
prisen Årets lærebedrift 2022. 

Rekruttering er naturligvis viktig for enhver bedrift med ambisjoner om å bestå over tid, utvikle 
seg og kanskje også vokse. Det er flere måter å rekruttere medarbeidere på. Én av disse er å ta inn 
lærlinger. På kort sikt er det neppe den mest effektive, da det er relativt ressurskrevende, samtidig 
som produksjonen ikke akkurat skyter i været fra dag én. Det tar nemlig tid å bli en god fagarbeider. 
Tenker bedriften mer langsiktig, derimot, så er lærlingeordningen som oftest en svært fornuftig 
løsning. Man har da mulighet til å lære opp og forme en ung arbeidstaker helt fra begynnelsen av.  
Og er man en god lærebedrift, hvor lærlingen trives, er sjansen stor for at man ender opp med en 
meget lojal og dyktig fagarbeider, som blir værende i bedriften lenge – kanskje helt til pensjonsalder.

Det formelig kryr av bedrifter innen anlegg, brønnboring, gjenvinning og skog som gir de unge 
en sjanse. Heldigvis. Mange bedrifter anser det nærmest som et samfunnsansvar å lære opp neste 
generasjon fagarbeidere. 

I denne og de to neste utgavene av Anleggsmaskinen vil vi presentere alle 
de nominerte til Årets lærebedrift 2022. Prisen ble opprettet fordi MEF ønsket 
å synliggjøre dette viktige utdanningsarbeidet som næringslivet utfører, og 
forhåpentligvis inspirere og motivere bransjen til videre innsats. Som du vil se, 
er alle kandidatene meget dyktige i sitt arbeid med lærlinger – jeg er jaggu glad 
jeg ikke sitter i juryen! Jeg gleder meg allerede til den høytidelige kåringen av 
årets beste lærebedrift, som vil finne sted på Arctic Entrepreneur i januar.

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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Dieseltank 5-45 m3

AdBlue i oppvarmet rom

på ett sted
Alt

Sikker lagring og transport
924 19 800 | veratank.no

®

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

INNHOLD

8  Maskinsalget bremser opp
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AKTUELT

Valg av riktig hydraulikkolje spiller en viktig rolle for 
alt industrielt utstyr. Både ved overføring av kraft og 
for å opprettholde beskyttelsen av utstyr – og for å 
unngå nedetid. Å velge riktig hydraulikkolje påvirker 
vedlikeholdskostnadene og driften betydelig.

ULTRAMAX PREMIUM HYDRAULIKKOLJER
Valvoline HVLP konvensjonelle hydraulikkoljer er utviklet med 

mineralske baseoljer av høyeste kvalitet. De gir utmerket 

beskyttelse mot slitasje og bidrar til problemfri drift av 

hydraulikksystemer over et stort temperaturintervall. Ultramax 

hydraulikkoljer er konstruert for å tåle svært lave temperaturer. 

EKSTRAORDINÆR 
BESKYTTELSE 
OG YTELSE FOR 
HYDRAULISKE 
SYSTEMER

SPESIALISTER PÅ SMØREMIDLER 
TIL TYNGRE KJØRETØY

MARIUS KIRKEBYE

Key Account Manager 

Kommersiell transport & anlegg

marius.kirkebye@valvoline.no

Tlf. 936 58 868

VALVOLINE OIL AS

Industriveien 27B

2020 Skedsmokorset

Tlf. 64 83 52 00

www.valvoline.no

JOAKIM SKOGLUND

Key Account Manager C&I 

joakim.skoglund@valvoline.no

Tlf. 920 27 034

Tall fra Maskingrossisternes Forening (MGF) viser et fall i omsetningen av anleggs-
maskiner på 5,4 prosent i andre kvartal. Et historisk sterkt førstekvartal sørger 
likevel for en vekst i første halvår på 3,2 prosent sammenlignet med fjoråret.
Av: Redaksjonen – anleggsmaskinen@mef.no

Maskinsalget 
bremser opp

Totalt ble det solgt 1384 anleggsmaskiner i andre kvartal i år, mot 
1463 i samme periode i 2021. Mens det i første kvartal var grave-
maskinene som sto for den store veksten, er det i andre kvartal 
en moderat vekst i gravemaskiner på belter (+4 %) mens teleskop-
truckene øker kraftig, med 86 %. For de to store kategoriene etter 
gravemaskiner, er det i andre kvartal tilbakegang i salget på både 
minigravere på belter (-21 %) og hjullastere (-5 %).

I første halvår ble det totalt solgt 2389 maskiner, mot 2315 i 

samme periode i fjor. Det er kun gravemaskiner av de store under-
kategoriene som er i vekst, med 19 % økning på beltemaskiner og 
17 % på hjulmaskiner. De to nest største underkategoriene har etter 
første halvår en tilbakegang på henholdsvis 6 % for minigravere 
og 11 % på hjullastere. 

FÆRRE SMÅ, FLERE STORE
For gravemaskiner er det i andre kvartal tilbakegang for alle vekt-

Anleggsmaskinsalget synker med 5,4 prosent i andre kvartal 2022. (Illustrasjonsfoto: Runar F. Daler)
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AKTUELT

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

Som medlem i MEF kan du få SafeZone i et 
bekymringsfritt mobilabonnement fra Telenor. 
Kontakt oss på 09000 for gunstige betingels-
er og mange andre Telenor fordeler. 

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

klasser under 21,1 tonn, mens det er sterk vekst i klassene over. 
For maskiner mellom 21 og 24 tonn er det en økning på hele 87 %  
mens det er 35 % økning for maskiner mellom 24 og 28 tonn. 
Også maskiner i klassen 40 til 50 tonn har en sterk økning fra  
6 maskiner i 2021 til 15 maskiner i år.

For halvåret totalt er det kun de minste maskinene (mellom 
6 og 8 tonn) som har en tilbakegang (-55 %) målt mot fjoråret. 
Også her er den største veksten for maskiner fra 21 tonn og 
oppover.

Minigravere er nå nest største kategori, både i andre kvartal 
og for første halvår. For andre kvartal er det en nedgang i salget 

på 21 %, som gjør at det etter første kvartal er en total nedgang 
på 6 %. Det er jevn nedgang i underkategoriene, men etter første 
halvår er det vektklassen mellom 1 og 2 tonn som går mest tilbake, 
med 5,8 %.

Hjullasterne er tredje største underkategori av anleggsmaskin, 
og også her er det en tilbakegang i salget både på andre kvartal 
isolert (-4,5 %) og på første halvår (-11,4 %). 

NULLUTSLIPPSMASKINER
Fra 2022 har MGFs medlemmer også begynt å rapportere inn 
antall solgte nullutslippsmaskiner. I første kvartal ble det solgt 
21 nullutslippsgravemaskiner, mens det i andre kvartal ble 
solgt 22 stk. Det betyr at det etter første halvår  år er solgt 43 
nullutslippsmaskiner, noe som utgjør 4,4 % av gravemaskin- 
salget (under 50 tonn).

For minigravere utgjør nullutslippsmaskinene 3,6 % av totalsalget 
etter første halvår.

For begge kategoriene er dette en liten nedgang fra første kvartal. 
Bakgrunnen til noe lavere salgstall enn estimert for året, skyldes, 
ifølge MGF, komponentmangel som følge av en utfordrende leve-
ransesituasjon knyttet til pandemi og krigen i Ukraina. 

USIKKER UTVIKLING VIDERE
MGFs medlemmer melder om høy aktivitet i markedet, men noe 
mer utfordrende leveransesituasjon på en del komponenter. Det 
er derfor fortsatt usikkerhet til den videre utviklingen av nysalget 
av anleggsmaskiner. 

Det totale salget av anleggsmaskiner 
i Norge (basert på MGFs tall) siden 
2020, fordelt på maskintype og kvartal 
(akkumulert). (Illustrasjon: MGF)
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UTDANNING UTDANNING

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

Anleggsmaskinen har tidligere vært med Eksplosivhund.no ut på 
oppdrag, hvor de med spesialtrente hunder finner sprengstoffres-
ter og forsagere på norske anlegg. Vi har latt oss imponere over 
samspillet mellom hundefører og hund. Det er ingen tvil om at 
det ligger mange timer med trening bak, både for hund og fører, 
for å spore opp og kartlegge potensielle dødsfarer for ansatte ute 
på anleggene. 

FØRSTE I NORGE
De fleste av de 14 ansatte i Eksplosivhund har bakgrunn fra forsva-
ret, og tidligere deltatt på oppdrag både i og utenfor Norges grenser. 
Nå er selskapet godkjent opplæringsbedrift i dyrefag, og allerede 
første år var det stor pågang fra elever som har gått Vg1 naturbruk 
og Vg2 heste- og dyrefag.

– Nå har vi fått en unik mulighet til å rekruttere hundeførere 
fra det sivile, sier Vegar Falsten, daglig leder i Eksplosivhund.no 
AS. Han forteller at de har jobbet hardt de to siste årene for å få 
på plass en fagopplæring som hundefører. 

– Dette er helt nytt i år og våre fire lærlinger blir de første i Norge 
med fagbrev i dyrefag med spesialisering i hund, sier Falsten, da 
vi møter han og lærlingene ved selskapets treningsområde på en 
gård på Løten. 

Fagopplæring som hundefører er et nytt tilbud, og den første lærebedriften i det 
nye faget holder til på Løten, i Innlandet, og har hele fire lærlinger.
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Ivrige lærlinger hos 
Eksplosivhund.no

IVRIGE: Fra venstre: Madelen Småland Teigland (med hund), Alexandra Johnsgård Nakken, Sara Muldsvor og Hanna Reigstad begynte som lærlinger 
hos Eksplosivhund.no i august og har alle stor interesse for hund.

LÆREBEDRIFT: Eksplosivhund.no er første bedrift i Norge som er 
godkjent som lærebedrift dyrefag med spesialisering i hund. Bak fra 
venstre: Karoline Solstad, Sara Muldsvor og Harald Fagerheim. Foran fra 
venstre: Alexandra Johnsgård Nakken og Vegar Falsten. To av lærlinge-
ne, Madelen Småland Teigland og Hanna Reigstad, var opptatt og hadde 
ikke tid til å bli med på bilde. 
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STOR HUNDEINTERESSE
De fire lærlingene, Madelen Småland Teigland, Alexandra Johns-
gård Nakken, Sara Muldsvor og Hanna Reigstad, er alle fra Vestlan-
det og har flyttet hjemmefra for å gå to år i læra hos Eksplosivhund. 
Her skal de lære mer om dyrevelferd og dyrehelse, og selvfølgelig 
hvordan bli hundefører. 

– Jeg har alltid hatt stor interesse for hund, det er min store 
lidenskap, og jeg er takknemlig for å kunne jobbe med det jeg 
brenner for, sier Madelen Småland Teigland. 

– Det gjør det lettere å fullføre noe man trives med og brenner 
for, følger Alexandra Johnsgård Nakken opp med.

– Nå kan vi gjøre hundeinteressen vår om fra å bare være en 
hobby til å bli en jobb, understreker Sara Muldsvor. 

– Ved å ta utdannelse innen tjenestehund kan man bidra til å 
gjøre en forskjell, forteller Hanna Reigstad. Det er en engasjert 

gruppe med lærlinger som møter oss på pauserommet i trenings-
senteret. De fire lærlingene var ferdig med Vg2 ved Stend vgs. i 
Fana, sør for Bergen, i våres og har nå vært to uker på Løten. De 
forteller at tre fjerdedeler av klassen søkte om lærlingeplass hos 
Eksplosivhund, og at de er heldige som fikk plass. 

OVER SNITTET IVRIGE
Alle fire synes det var litt tøft å flytte så langt hjemmefra, men 
de har med egne hunder som de følger opp på fritiden, og som 
gjør at hjemlengselen ikke blir for sterk. Når de er på jobb er det 
hundene til Eksplosivhund som får all oppmerksomhet. 

– De er godt over snittet ivrige og vi må nesten jage dem hjem 
til hybelen når arbeidsdagen er over, sier Falsten om de unge 
lærlingene. Han forteller at driften til Eksplosivhund dekker alle 
deler av læreplanen i dyrefaget og at de fire blir utdannet som 

SPRENGSTOFF: Sara Muldsvor trener hunden i å finne små mengder sprengstoff som Karoline Solstad legger ut. 

«Geopro» er en spesialavdeling i Ahlsells 
VA-avdeling. Her sitter våre fremste 
eksperter på nisjeproduktene geosynteter 
og bistår resten av organisasjonen – og 
kundene – med alt fra teknisk veiledning til 
konkrete løsningsforslag.

— Geopro-teamet består av ti personer med 
lang erfaring fra VA-bransjen. De fungerer som 
ressurspersoner for resten av selgerne og 
kalkulatørene i Ahlsell, og lager mange 
spennende løsningsforslag for entreprenører 
og konsulenter, sier Henning Sørensen, 
segmentsjef for Geopro-avdelingen. 

Sørensen er utdannet anleggsingeniør og har 
jobbet med geosynteter i Ahlsell i snart 25 år. 
Som organisasjonens fremste ekspert på 
området, får han ofte spørsmål fra konsulenter, 
entreprenører og kolleger når en utfordring 
oppstår – og med årevis erfaring har han alltid 
et svar på lager. 

Hva er geosynteter?

Geosynteter er en fellesbetegnelse for 
syntetiske materialer som brukes sammen med 

knuste masser, stedlige masser, jord og leire i 
anleggskonstruksjoner. Noen eksempler er 
duker, nett og membraner. Begrepet dekker 
også enkelte produkter av naturmaterialer, som 
kokosnett for erosjonssikring og svelleleire for 
tetting.

— Produktkategorien geosynteter er en egen 
nisje innen VA, og benyttes blant annet til 
erosjonssikring, armering og å forhindre utslipp 
av silt eller forurensede masser i sjø og vann, 
forklarer Sørensen. 

Bredt produktsortiment 

Ahlsell lagerfører et bredt spekter av 
geosynteter, i tillegg til at mange av løsningene 
leveres på skreddersøm. 

— Vår oppgave strekker seg langt utover å 
bare levere hyllevarer. 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. 

Geopro-avdelingen er representert over hele 
landet – fra Tromsø i nord til Lyngdal i sør. ”Vi gir råd, 

teknisk 
veiledning 
og har 
inngående 
kjennskap til hvilke 
løsninger som kan 
tilpasses ulike bruks- 
områder, og hvordan  
de kan tilpasses for  
å gi det beste  
resultatet.”

Henning Sørensen
Segmentsjef for Geopro-teamet

Møt vår spesialavdeling 
Geopro!

TJENESTER FRA 
GEOPROAVDELINGEN

Sørensen og teamet stiller 
gjerne opp som rådgivere 
for deg også. 

Dette er noen av tjenestene 
ekspertene ofte utfører:

• Teknisk veiledning og 

løsningsforslag til konkrete 

prosjekter.

• Praktisk oppfølging av 

arbeidet på anleggsplassen.

•  Logistikkløsninger – Ahlsell 

har et av Norges beste 

distribusjonsnett.

Norges første Terramesh-
mur i Tromsø

Siltgardiner til Grieg 
Seafood sin nye vei i 
strandsonen 

Avfallsdeponi for farlige 
masser i Sortland

NOEN AV PROSJEKTENE VÅRE: 

Ahlsell_annonse_Anleggsmaskinen_september_22.indd   1Ahlsell_annonse_Anleggsmaskinen_september_22.indd   1 08.09.2022   13:34:5208.09.2022   13:34:52

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

Mølle test, Flisighetsindeks m.m  

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

 Vi tilby også test utstyr 

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

www.ksr-maskin.no 

         Møt oss på Fredheim Maskins Oktober-       
dager 20-22 oktober i Spydeberg 

 Komprimeringskontroll på anlegg 

 Platebelastningstest med 300mm plate 
iht. R211 metode 2.2.4, 600mm plate 
iht. DIN 18134 

 Troxler Isotopmåler (løsmasser, betong 
og asfalt) 

 McQuaid hammerbommene for krevende 
norske forhold 

 Mobil og stasjonær utførelser  

 Mange i produksjon i Norge 

HA DITT PÅ DET TØRRE
Basal Aqua-Safe

Aqua-Safe er en ferdigmontert vannkum som er skrudd sammen 
innendørs av sertifiserte eksperter. Aqua-Safe er godkjent av  
uavhengig tredjepart, har garanti mot lekkasje – og leveres direkte 
på grøftekanten. Hvis du lurer på om vannkummen holder mål,  
se etter AQUA-SAFE-merket. Da har du ditt på det tørre.

Enkelte ting 
blir best med 
kompetente fagfolk
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hundeførere. Nå i starten deltar lærlingene i det daglige arbeidet 
ved treningssenteret, og de vil etter hvert bli tatt med på oppdrag. 
Harald Fagerheim, med tidligere ansvar for all bergsprengning og 
utdanning i Statens vegvesen, er mentor for lærlingene på anlegg, 
og lærer dem om bergsprengerens fagområde, samt utdanning 
på lover og regler innenfor byggherreforskriften og eksplosiv-
forskriften.

HMS-TILTAK
Eksplosivhund ble etablert i 2019, og har allerede 14 ansatte, pluss 
de fire lærlingene, og 15 egne hunder. 

– Alle hunder og hundeførere har samme grunntrening. Det er 
veldig stor variasjon i lukt av de forskjellige typer sprengstoff, og 
hver hund har ti forskjellige lukter de er trent opp på, sier Falsten. 
Han forteller at det tar 1,5 år å utdanne en hund, og på spørsmål 
om hvilke raser som passer best, svarer han at det er individet og 
ikke rasen som er viktigst, men at de har flere belgiske fårehunder 
blant sporhundene. 

– Vi bruker i tillegg tre-fire måneder på at hundene skal bli opera-
tive ute på anlegg. Hundene er med ut for å tilegne seg erfaringer 
på sprengstoff fra 1940 og til dags dato, sier Falsten. Uten erfaring 
fra alle oppdragene vil ikke hundene være særlig operative. Det er 

nærmest umulig å tilegne seg denne kunnskapen uten referanser 
fra mange oppdrag og mye reelle funn. 

– Det er derfor et vanskelig fagfelt å være operativ i hvis man 
ikke har masse oppdrag. En hund uten erfaring vil være en stor 
risiko, kontra en erfaren hund, som er et av anleggsbransjens beste 
HMS-tiltak, sier han.

MILITÆR BAKGRUNN
Vegar Falsten har, som flere av de ansatte i selskapet, bakgrunn 
fra forsvaret, og han var hundefører i mange år før han valgte å 
starte opp for seg selv. 

– I 2021 fant vi over 500 kilo dynamitt ved hjelp av hundene, 
sier han, og forteller at de enkelte dager finner mer sprengstoff 
ute på anleggene enn de fant i løpet av et helt år i forsvaret. Det 
forteller det meste om viktigheten av arbeidet de gjør. Falsten 
er klar over at lærlingene han tar inn, en dag i fremtiden kan 
bli konkurrenter. 

– Det er et stort behov for våre tjenester og det er til det beste 
for sikkerheten for anleggsarbeidere at så mange forsagere som 
mulig blir oppdaget, sier Vegar Falsten.  Så om noen av lærlingene 
begynner for seg selv og blir konkurrenter til hans eget selskap, er 
det noe han absolutt ikke frykter, men heller heier frem. 

TOLL: Lokalene til Eksplosivhund er spesielt tilpasset for opptrening av sporhunder og det er flere som benytter fasilitetene for spesialopplæring.  

«Det er et stort behov for våre tjenester og det er til 
det beste for sikkerheten for anleggsarbeidere at så 
mange forsagere som mulig blir oppdaget.»

Vegar Falsten, hundefører



En entusiastisk Olav Stangeland ønsket oss 
velkommen til Brøyt-samlingen ved Stangeland 
Maskins hovedkontor på Soma i Sandnes.

Den eldste Brøyt-graveren i 
samlingen. Brøyt 5K er fra 1956 

og som alle andre maskinene i 
samlingen er den fullt fungerende. 
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Garantert lekkasjefri

Godkjent rørgjennomføring

Dokumentert, testet 
og teoretisk vurdert 
innfestning

Innfesting, konsoll og 
festeører er styrke-
messig vurdert

Alle bolter er 
trukket til/montert med 
rett moment

Konsoll og armatur er  
kontrollert og fri for 
epoksyskader

Montert innomhus av 
sertifisert personell

Godkjent av sertifisert 3.partsorgan
    • Kum
    • Innfesting/forankring
    • Montering
    • Lokaler og utstyr

HA DITT PÅ DET TØRRE
Basal Aqua-Safe

Aqua-Safe er en ny generasjon vannkum. Det er alltid trygt å gå 
ned i kummen, ingen deler mangler og du får dokumentasjon på 
alt som er levert. Aqua-Safe er en ferdigmontert vannkum som er 
skrudd sammen innendørs av sertifiserte eksperter, noe som betyr 
at det alltid brukes riktig pakning og riktig moment. Aqua-Safe 
leveres komplett, direkte på grøftekanten.

Beste garanti mot lekkasjer: 
Kummen er merket AQUA-SAFE
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TS Museet ble åpnet i 2004 av Trygve Stangeland. I 2015 ble museet 
utvidet og fikk ti porter slik at det ble enkelt å ta kjøretøyene 
ut og inn. Mai 2020 ble museet utvidet fra 1600 kvadratmeter 
med et påbygg på 215 kvadratmeter. Totalt er nå museet på 1815 
kvadratmeter og antas å være landets største private samling av 
veterankjøretøy, i alle fall som er i så god stand.

ÅPENT HVER DAG
Selv om museet er bygget ut og er nærmere to mål stort, er det 
ikke mye ledig plass innenfor veggene. Her står kjøretøyene så tett 

at øynene ikke får et sekund pause på vandringen rundt i lokalene. 
I det man kommer inn døren begynner en reise gjennom 100 års 
kjøretøyhistorie. 

For øvrig lot vi oss imponere at det står åpent for alle (og gratis) 
mellom kl. 10 og 16 hver dag, og det er bare å gå rett inn å begynne 
å beundre. For dette er en imponerende samling av strøkne biler, 
motorsykler, mopeder, tråsykler, traktorer og lastebiler. De fleste 
ser ut til å være i samme, om ikke bedre stand, enn da de var nye.  

Skilt med informasjon er satt opp ved hvert kjøretøy. Noen har 
form av de rene stamtavler, og viser eierne gjennom årtiene og 

TS Museet på Tjelta har en unik samling med gamle traktorer, biler, motorsykler og 
lastebiler, pluss noen sykler og litt til. Totalt er det over 180 enheter i samlingen, 
og alle er kjørbare så lenge det er strøm på batteriet. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no 

Unik samling av 
kjøretøy og maskiner

Det er en god samling med 
Brøyt som er utstilt, og alle er 
restaurert og i samme stand 
som da de var nye. 
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3D Maskinstyringssystem utviklet for 
tøffe skandinaviske forhold.

Følg oss på 
facebook!

•  Androidbasert software.
•  3D-visualisering av modeller.
•  Google maps som bakgrunn.
•  Farger på 3D modeller.
•  Markedets beste grafikk.
•  Chat-funksjon kontor vs maskin.
•  Leser XML, KOF, DXF format.
•  Direkte import/ eksport Gemini.
•  Infrakit kompatibelt.
•  Mulighet for å laste inn alle 
    referanse modeller samtidig 
    for enklere oversikt.
•  Alle innmålte punkter samles i 
    én prosjektpool i skyen.
•  Kodelister kan pushes fra server.
•  Live-visning av andre maskiner.
•  Live-deling av innmålte punkter 
    mellom maskiner.
•  Over 1300 system solgt i Norge!

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

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

3D Laserscanning, Dronescanning og fotografering
Salg og service av Lasere og Kabelsøkere. Eget verksted.
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hva kjøretøyet har vært brukt til. I tillegg får man informasjon om 
produsenten og den utstilte modellens historie.

BRØYT OG LITT TIL
Alle Brøyt-graverne i Stangeland-samlingen er flyttet fra museet på 
Tjelta til Stangeland Maskins hovedkontor på Soma. En strekning 
som tar ca. sju minutter å kjøre med bil. For å se Brøyt-samlingen 
må man henvende seg i resepsjonen på hverdager mellom kl. 07 
og 15 for å avtale besøk. 

Det var det vi gjorde under vårt besøk. Eller rettere sagt, vi 
kontaktet Olav Stangeland, gründer og konsernsjef i Stangeland 
Gruppen, for å spørre om vi kunne få se Brøyt-samlingen. 

Olav Stangeland i Brøyt X4T som det bare ble produsert 19 eksemplarer av i årene 1972-1977. Maskinen på museet er produksjonsnummer ti og ble 
levert til kunde i 1975, og ble kjøpt av Stangeland i 2020. 

TS Museet på Tjelta ble åpnet i 2004, er på hele 1800 kvm og stappfullt 
med kjøretøy. Museet er åpent alle dager mellom kl. 10 og 16.
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– Bare å komme så skal jeg vise dere rundt, sier en entusiastisk 
Olav Stangeland. Noen minutter senere møter han oss i inngangs-
partiet ved Stangeland Maskins imponerende hovedkontor. Han 
leder oss gjennom lange korridorer, over gårdsplassen og inn i en 
bakenforliggende bygning. 

– Jeg fikk ikke bygge mer hjemme på gården, så da bygget vi 
Brøyt-museet her på anlegget, sier Stangeland. Her inne står det 
strøkne Brøyt-gravere på rekke og rad. Forresten, ikke bare Brøyt, 

det er gjort plass til et par Cat-dosere, D7 fra 1951 som ble brukt av 
det danske forsvaret på Grønland og en D4, en Cat 922 hjullaster, 
Volvo BM rammestyrt dumper, Kockums tipptruck, Ruston-Bu-
cyrus wire-graver fra 1955 og flere maskinhengere, blant annet 
en Maur 860 med pendelboggi. 

ÉN AV 19
Det er spesielt en Brøyt Stangeland vil vise oss. I den ene enden 

Et stort antall traktorer er stilt ut, pluss en rekke tohjulinger. 

Massey Ferguson 1150 er utstyrt med 8,3 liter V8 dieselmotor som yter 
145 hk. Dette var en spesiell traktor da den ble solgt ny i 1972. Vi er 
kjent med at det finnes en til i Sandefjord. 

Personbiler er det også gjort plass til i museet. Nærmest, en Mercedes  
500 SE 1985-modell som ble kjøpt ny av Trygve Stangeland. Bilen ble regi- 
strert i Odda for å få TS-skilter, og registreringsnummeret er TS 19700.
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Se vårt store utvalg 
av plasttanker på  
dieseltank.no

av utstillingshallen står en Brøyt X4T som det bare ble produsert 
19 eksemplarer av i årene 1972-1977. Maskinen på museet er 
produksjonsnummer ti og ble levert til kunden i 1975. I 2020 fikk 
Stangeland kjøpt maskinen, som da ikke var i veldig god stand 
etter å ha tilbrakt et langt og stillestående liv utendørs. Straks 
maskinen var innenfor portene hos Stangeland begynte restau-
reringen, og noen måneder senere beltet en «ny» Brøyt X4T inn 
porten på museet. 

Olav Stangeland klatrer opp i førerhuset, vrir om nøkkelen 
og Brøyten starter med en gang. Dette er ikke unikt for denne 
maskinen, alle maskinene i samlingen er kjørbare og kan i teorien 
settes i arbeid.  

Utenfor TS-museet står en 
1929-modell Caterpillar Fif-
teen og en Fordson traktor 

med høvelskjær. 

Flere gamle 
Volvo og Scania 
er også stilt ut i 
lokalene. 



Tar inn rekord- 
mange lærlinger
Heldal Entreprenør AS fra Lillesand har hatt lærlinger kontinuerlig i godt over 20 år, 
men aldri før har de tatt inn hele fem nye på én gang. – Lærlingene er jo framtida 
vår, sier faglig leder Tor André Omdal, som selv begynte som lærling i bedriften.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Det har vært jobbet målrettet med rekruttering og lærlinger hos 
Heldal Entreprenør over lang tid, og bedriften har blitt kåret til 
årets lærebedrift i OKAB Agder hele seks ganger. I år er bedriften 
for første gang også nominert til den aller gjeveste prisen: Årets 
lærebedrift i MEF/OKAB for hele landet.

– Det gjøres mye riktig i Heldal Entreprenør, og lærlingene føler 
seg veldig inkludert og ivaretatt. Det får vi tilbakemeldinger om 
både fra nåværende og tidligere lærlinger, sier Frank Nygård ved 
Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB).

– Bedriften har fokus på lærlinger og tenker langsiktig i sin 
rekruttering. I tillegg blir det tatt inn lærlinger med ulik skole-

bakgrunn eller arbeidserfaring. Lærlingene blir tatt på alvor og 
respektert, og både faglig og sosialt legges det til rette for at de 
skal trives best mulig, sier han.

DE ER FRAMTIDA
Faglig leder i Heldal Entreprenør, Tor André Omdal, har klare 
meninger om hvorfor bedriften satser på lærlinger.

– Dette er jo framtida, både for bransjen og bedriften. Ved å 
ta inn lærlinger får vi en sikker rekruttering av unge arbeidsta-
kere, som man i tillegg har mulighet til å lære opp og forme fra 
begynnelsen av. Det er jo mye lettere å lære opp en 17-, 18- eller 

19-åring enn en som er i 30-åra og gjerne er litt låst fast i gamle 
vaner, sier han.

– Lærlingene er dessuten som oftest arbeidsvillige, fleksible og 
fulle av pågangsmot, og de kan gjerne flyttes litt rundt og settes 
til ulike oppgaver. På den måten får de jo også en bred opplæring, 
og de er en ressurs ute i prosjektene. Det har dessuten blitt veldig 
vanskelig å få tak i erfarne folk, så vi er jo nesten nødt til å satse 
på ungdommen, enten vi vil eller ikke, fortsetter Omdal.

OPPLÆRING I DE FLESTE FAG
Faglig leder Omdal forteller at bedriften er godkjent som opplæ-
ringsbedrift i de aller fleste fag. 

– Vi prøver å være selvforsynte i størst mulig grad og har derfor 
fagarbeidere i så og si alle fag. Så her er det mulig å få opplæring innen 
det aller meste. Det eneste av anleggsfagene vi ikke har her ennå, er vel 
det nye veivedlikeholdsfaget. Og det kommer nok det også, sier han. 

– Lærlingene oppfordres til å gå de fagene de vil og ta de kursene 
de ønsker. En av lærlingene våre, som har gått ett år på vei- og 
anleggsfaget, bytter nå over til det nye anleggsrørleggerfaget. Og 
en av de nye lærlingene, som opprinnelig skulle begynne på vei- og 
anleggsfaget, har ombestemt seg og skal i stedet ta anleggsmaskin- 
førerfaget, forteller Omdal.

VIKTIG FOR BEDRIFTEN
Tor André Omdal, som altså selv begynte som lærling hos Heldal 
Entreprenør, er nå ansvarlig for at lærlingene får den oppfølgingen 
de trenger. 

– Jeg gikk på Blakstad vgs. og var utplassert her mens jeg gikk på 
Vg2 i 2012. Høsten samme år begynte jeg i læra her, forteller han. 

– For tre år siden ble jeg spurt om jeg ville bli faglig leder for 

anleggsmaskinførerfaget og vei- og anleggsfaget. Jeg takket ja, 
fordi jeg så det som en mulighet både for meg og for lærlingene. 
Rekruttering er som sagt svært viktig for bedriften, og opplæring 
og oppfølging av lærlingene er da essensielt. Jeg prøver å følge dem 
opp så godt jeg kan, og passer på at alt går som det skal i henhold 
til opplæringsboka. Lærlingene skal være trygge på at de alltid 
kan ringe meg hvis de har behov for det, noe de også er flinke til 
å gjøre, sier Omdal.  

ENGASJEMENT, INTERESSE OG PÅLITELIGHET
– Hva er de viktigste egenskapene dere etter når dere tar inn lærlinger?

– Det er ofte flere som søker enn vi har kapasitet til å ta inn, 
så da blir vi nødt til å velge. Det viktigste er at de er pålitelige og 
pliktoppfyllende; at de møter opp til riktig tid og holder avtaler. 
Og så er det selvfølgelig viktig at de viser interesse for faget, og 
helst har noen praktiske egenskaper, sier Omdal. 

Sted: Lillesand

ÅRETS LÆREBEDRIFT 2022 – REGION SØRVEST:  
HELDAL ENTREPRENØR AS

HELDAL ENTREPRENØR AS
Nominert av: MEF region Sørvest
Hjemsted: Lillesand, Agder
Omsetning i 2021: 190 millioner kroner  
Antall ansatte:  80
Antall lærlinger:  9 (11,3 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag: 6 i anleggsmaskinførerfaget, 
1 i anleggsmaskinmekanikerfaget, 2 i anleggsrørleg-
gerfaget
Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 7

GOD STEMNING: Fra venstre: 
Daglig leder i OKAB Agder  
Frank Nygård, faglig leder i 
Heldal Entreprenør Tor André 
Omdal (28) og anleggsmaskin-
førerlærlingene Erik Andreas 
Storeide (19), Marius Gullhav 
(20), Samuel Lamsland (17) og 
Simon Leikvangen Klepp (20).

FØLGER OPP LÆRLINGENE: – Lærlingene er jo framtida vår, sier Tor André Omdal, som selv begynte som 
lærling i bedriften. Nå er han faglig leder og ansvarlig for at lærlingene får den oppfølgingen de trenger. 
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– Karakterer er vi ikke så opptatt av. Da er engasjement og 
interesse viktigere. Det er også en fordel om de til en viss grad 
er selvstendige, slik at de vil klare å stå på egne bein etter hvert. 
Vi setter pris på om de er litt «på», og ikke bare sender CV fordi 
læreren sier det. Vi ser gjerne at de ringer og følger opp og «maser» 
litt på oss, og viser litt initiativ.

GIR MANGE EN MULIGHET
– De fleste lærlingene våre kommer fra Sam Eyde videregående. 
Alle bortsett fra én av de ni som er her nå kom vel derfra. Han 
siste hadde begynte på et læreløp tidligere i en annen bedrift, 
men måtte slutte og har kommet hit via NAV, fortsetter Omdal. 

– Det er mange som får muligheten her i firmaet; blant annet har 
vi hatt flere lærekandidater, og nå har vi en som er på arbeidstre-
ning. Dette synes vi er viktig. Det letteste er selvfølgelig å ta dem 
inn rett fra skolen og at de går det vanlige to-pluss-to-løpet, men 
det er mange dyktige folk der ute som kan komme inn i bransjen på 
andre måter. Da er vi glade for å kunne gi dem muligheten, sier han.

GRUNNLEGGENDE INNFØRING
– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan 
følges de opp?

– Vi har et oppstartsmøte for de nye lærlingene, hvor vi bl.a. går 

gjennom organisasjonen vår, bedriftens historikk, rollene til de som 
jobber her, hvem som har ansvar for hva, og hvem lærlingene kan 
kontakte hvis de lurer på noe. De får en grunnleggende innføring 
i hele bedriften, og litt om hva vi forventer av dem, og de kan si 
hva de forventer av oss. Videre går vi gjennom HMS-rutiner, 
sikker-jobb-analyser og rapport om uønskede hendelser, slik at 
de får kjennskap til hvordan vi jobber ute på våre anlegg, forteller 
Ørjan Skripeland. Han var faglig leder i bedriften tidligere, og er 
nå prosjektleder og bergsprengningsleder. 

– Jeg har vært ansatt her i 22 år, og vi har hatt lærlinger hele 
tida. Så dette er noe vi alltid har satset på. Vi har dekket alle fag, 
som anleggsmaskinmekaniker, vei- og anlegg, fjell- og bergverk og 
anleggsmaskinfører. Og nå har det også endelig kommet et eget 
anleggsrørleggerfag, noe vi synes er veldig positivt. En av de fem 
nye lærlingene har valgt å gå den veien, forteller han.

FELLESSKAP
– Litt av tanken bak at vi har såpass mange lærlinger, og at vi tok 
inn hele fem nye nå i sommer, er at vi på den måten får et eget 
miljø blant lærlingene. Det gjør at vi kan ha et felles opplegg for 
alle sammen, og lærlingene lærer hverandre å kjenne. Det handler 
om å inkludere dem i bedriften og skape et fellesskap. Vi har mange 
anlegg, og hvis vi ikke gjør det på denne måten, kan det jo gå et 
halvt år før de treffer hverandre, sier Skripeland.

– Når det gjelder oppfølgingen videre, er det våre faglige ledere 

som har ansvaret for det, inkludert meg selv. Den tettere, daglige 
oppfølgingen er det imidlertid anleggsledere og formenn der ute 
på prosjektene som sørger for. Og det fungerer meget bra, sier 
Tor André Omdal. 

LOV Å GJØRE FEIL
– Hvordan blir lærlingene fulgt opp i denne bedriften, sett fra 
OKABs ståsted?

– Vi har et meget godt samarbeid med de faglige lederne i bedrif-
ten, og de har veldig god kontroll på alt som har med opplæring å 
gjøre. Lærlingene sikres dermed en tett og god oppfølging. Hvis 
man trives i en bedrift og arbeidsmiljøet er godt, så ligger mye til 
rette for at de skal få en god læretid. Og slik er det for lærlingene 
her, sier Frank Nygård, daglig leder i OKAB Agder. 

– Det er også lov å gjøre litt feil i denne bedriften, uten at man 
blir «hugget hodet av». Lærlingene må gis rom for å prøve og 
feile, og de må få utfordringer for å utvikle seg. Lærlingene kan 
fort miste motet dersom det ikke er rom for å gjøre feil. Slik er 
det ikke her, slår han fast.

INKLUDERENDE
– Hva sier lærlingene selv om hvordan de opplever å være lærling 
i denne bedriften?

– Jeg får stort sett bare positive tilbakemeldinger fra lærlingene 

her. De gir utrykk for at blir tatt godt imot og får god kjennskap til 
hva de går til. Dette er en veldig inkluderende bedrift, og lærlingene 
forteller at de føler seg inkludert og sett. Her legges det også til 
rette slik at dersom en lærling for eksempel ønsker å bytte fag, så 
ordner bedriften det, sier Nygård.

– Lærlingene får en trygg og god oppstart, og en tett og fin 
oppfølging. Ikke minst får de en veldig variert og allsidig opplæ-
ring, i og med at bedriften har så å si alle fag, så de kommer borti 
det aller meste. Dette tror jeg de vokser på, og det er selvsagt en 
fordel senere.  

Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskin-
entreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak 
som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med 
oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. 
MEF håper at prisen kan bidra til å synliggjøre 
det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av 
næringslivet, og at den vil inspirere og motivere 
bransjen som helhet. 
 
Kåringen av Årets lærebedrift 2022 finner sted 
i januar på Arctic Entrepreneur 2023.

TOPP MILJØ: Det er helt topp arbeidsmiljø her, sier (fra venstre) anleggsmaskinmekanikerlærling Patrik Haus (17), faglig leder anleggs-
maskinmekaniker Espen Lea Nystøl (26), tidligere vei- og anleggslærling som nå blir lærling i anleggsrørleggerfaget, Rebekka Vevstad (27), 
og anleggsmaskinførerlærlingene (og tvillingene) Jim Daniel Berntsen (17) og Ole Marius Berntsen (17).

SATSES PÅ LÆRLINGER: Prosjektleder og 
bergsprengningsleder, Ørjan Skripeland, 
har vært ansatt hos Heldal Entreprenør 
i 22 år, og forteller at det alltid har vært 
satset på lærlinger i bedriften.

ALLSIDIG OPPLÆRING: – Lærlingene blir tatt på alvor og respektert og de 
får en veldig variert og allsidig opplæring, sier OKABs Frank Nygård.
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Bygger baner 
for ny generasjon 
rallycrossbiler
Volvo CE er offisiell banebygger for FIA World Rallycross Championship, og hadde 
blant annet dosert svingene på Lånkebanen, på Hell i Trøndelag, da første offisielle 
løp for de elektriske RX-bilene ble arrangert. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

FIA World Rallycross Championship hadde første offisielle løpsserie 
for de elektriske verstingbilene World RX 12. til 14. august. Hell RX 
og Lånkebanen var første gang RX-bilene møttes til konkurranse. 

MOTORSPORTEN ER PÅ VEI INN I EN NY ÆRA
World RX blir elektrifisert og nå stiller elektriske biler med 500 
kW/680 hk, og med et dreiemoment på 880 Nm, opp på start-
streken og akselererer fra alt som har kjørt på tilsvarende baner. 
0-100 km/t raskere enn en Formel 1-bil, faktisk ned mot ett (!) 
sekund om forholdene er optimale. Det er med andre ord absolutt 
ikke noe som tilsier at el-bil er kjedelig, selv om lyden ikke blir 
den samme, og lukta av drivstoff og eksos uteblir.

Alle de elektriske RX-bilene har samme drivlinje, som består av 
to elektriske motorer, en foran og en bak, og firehjulsdrift. Det er 
opp til sjåførene og hvordan elektronikken tunes og understellet 
(fjærer og dempere) settes opp som avgjør hvor høyt man havner 
på resultatlisten. 

PUBLIKUMSVENNLIG
Volvo Construction Equipment (Volvo CE) er offisiell banebyg-
gingspartner, og bygger banene for de nye elektriske rallybilene, 
og selvfølgelig for de «gamle» bensindrevne rallybilene. Det er 
også Volvo som står for bilberging når det konkurreres. Avtalen 
har en varighet på tre år. 

Sted: Hell, Trøndelag

KAMP: Det var tette 
dueller mellom de 
elektriske RX-bilene 
på Lånkebanen, på 
Hell i Trøndelag. 

FØRERE: Sjåførene Klara Andersson og Niclas Grönholm kjører  
for Construction Equipment Dealer Team. Teamet sponses blant  
annet av den svenske Volvo-forhandleren Swecon, Engcon, SMT  
(leverandør av blant annet borerigger og kompressorer) og SSAB  
(stålprodusent og –leverandør).
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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.

Etter flere arbeidsmøter for å finne ut hva en perfekt planlagt 
rallycrossbane skal inneholde, inviterte Volvo CE og det interna-
sjonale bilsportforbundet FIA flere sjåfører til GTR Motorpark i 
Eskilstuna i Sverige. Her hadde Volvo CE bidratt med å designe og 
teste hopp, svinger og dynamiske elementer. Under en tredagers 
test ble hvert baneelement nøye evaluert, og det kom mange forslag 
om hvordan det skulle bli flere forbikjøringer og få til best mulig 
show for tilskuerne. 

Etter hvert som elementene ble godkjent av FIA, ble byggedata-
ene registrert i 3D i Volvos Dig Assist maskinstyring. Disse dataene 
blir overført til andre Volvo-maskiner og gjenskapes på hver bane 
løpsserien besøker under det kommende World Championship. 
Dette vil ifølge Volvo, ikke bare redusere byggetiden for hver 
bane betydelig, men også gjøre det med minimalt karbonavtrykk.

KJENTE SJÅFØRER OG MYE PUBLIKUM
Ett av lagene som konkurrerer heter Construction Equipment 
Dealer Team. Teamet består av sjåførene Klara Andersson og Niclas 

SPONSOR: Volvo Construction Equipment (Volvo CE) er offisiell bane-
byggingspartner, og bygger banene for de nye elektriske rallybilene, og 
selvfølgelig for de «gamle» bensindrevne rallybilene. Det er også Volvo 
som står for bilberging når det konkurreres. Avtalen har en varighet på 
tre år. Foran El-graveren til Walan Maskin AS er fra venstre Tor Anders 
Skjæveland, distriktssjef Rogaland i Volvo Maskin, Vidar Skarås, leder 
ved opplæringssenteret til Risa, Melker Jernberg, Executive Vice Presi-
dent Volvo Group og President Volvo Construction Equipment, og Arne 
Knaben, administrerende direktør i Volvo Maskin.

VERSTINGBILER: RX-bilene har to elektriske motorer som til sammen yter 500 kW/680 hk, og har et dreiemoment på 880 Nm. El-bilene akselererer 
fra alt som har kjørt på tilsvarende baner. 0-100 km/t raskere enn en Formel 1-bil, faktisk ned mot 1. – ett – sekund om forholdene er optimale.
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Vinteren er her!

MHC-700 MHT-700 MH-700

Mobil Steamgenerator fra Steamrator Oy Finland

Bestill før vinteren kommer. Tine snø og is før støpning.  
Holde anleggstomta isfri. 200 grader steam etter 3-5 min fra start. 
Enkel betjening. Alle instruksjoner på norsk.  

Kontakt oss for tilbud og leveringstid.

e-mail: haro-a@online.no
web: wwwwww..sstteeaammggeenneerraattoorr..nnoo

Tlf: 902 08 047
Eillef Guttormsensvei 5
3610 Kongsberg

kjetting.no

Sannsynligvis den beste 
U-Brodd kjettingen på 
markedet!

E-post: bestill@kjetting.no           
Tel: 35968790
www.kjetting.no

GJØR
JOBBEN.

U-BRODD

g 

BLÅMANN U-Brodd er en 
helt ny traktorkjetting med et 
svært aggresivt grep! Perfekt 
til brøyting og jobbing i skog og 
utmark. Dette er en lett-kjetting 
i 6mm firkantstål som tåler mye 
og som tar deg frem så du får 
gjort jobben!

Se utvalg og dimensjoner
på på www.kjetting.no

Uansett føre.

Grönholm. De sponses blant annet av den svenske Volvo-forhand-
leren Swecon, Engcon, SMT (leverandør av blant annet borerigger 
og kompressorer) og SSAB (stålprodusent og – leverandør). 

Til sammen stilte åtte RX-biler til rallyrunden på Lånkebanen 
og bak rattene var mange kjente sjåfører, blant annet fire ganger 
verdensmester Johan Kristoffersen, som for øvrig vant den førte 
RX-runden. 

I den andre elektriske klassen, RX2e, var det også et kjent ansikt. 
Den tidligere toppalpinisten og OL- og VM-vinner Aksel Lund 
Svindal var invitert av sin sponsor til å delta. 

Ifølge arrangøren av World RX på Hell, var det enorm interesse 
og spenning rundt det å få arrangere premieren på mesterskapets 
nye elektriske æra. Det manglet i hvert fall ikke på interessen fra 
publikum. Totalt for de tre dagene med rallycross på Hell var 
det forhåndsolgt ca. 10 000 billetter og det meldes om ca. 20 000 
besøkende i løpet av helgen. 

STILLE: I motsetning til de bensindrevne rallycrossbilene, som det smeller og dundrer i, er det nesten helt stille på startstreken når el-bilene skal av 
gårde. Høres nesten ut som radiostyrte biler.  

SHOW: Før det hele startet var det 
oppvisning av Volvo-maskiner på 
banen. Heldigvis gikk det fortere 
med rallycrossbilene. 



NYTT: Sven Olav Fåland (t.v.), teknisk sjef, og 
Stian Homme, driftssjef, foran det nye an-
legget til Agder Tunnelservice i Flekkefjord. 
50-tonns Cat-maskinen i bakgrunnen skal 
beltes inn og bygges om til hybriddrift straks 
verkstedløpet er klart til å tas i bruk. 

BORING: Ute på plassen ved nåværende 
verksted ligger en boreapplikasjon klar til å bli 
montert på en Hitachi-graver. Agder Tunnel-
service bygger tre forskjellige modeller av 
boreapplikasjoner – ADT15, ADT30 og ADT35. 

HYBRID: Agder Tunnelservice har bygget om flere Cat 326, ca. 30 tonn, og den mindre Cat 315, ca. 16 tonn, til hybriddrift. Det elektriske systemet 
er på 1000 volt, og el-driften kobles opp mot det opprinnelige hydraulikksystemet, via original hydraulikkpumpe. El-systemet er et «bolt on kit», og 
maskinen kan tilbakestilles til originaloppsett med minimalt arbeid.
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Ved Agder Tunnelservices nåværende anlegg i Flekkefjord, har 
selskapet blant annet bygget om flere beltegravere fra dieseldrift 
til en hybridløsning selskapet kaller Greenline. Kort forklart består 
ombyggingen av å legge til en elektrisk motor, slik at maskinen 
fortsatt fungerer som en vanlig dieselgraver, men i tillegg kan 
kjøres på strøm når det er behov for det. 

Så langt har Agder Tunnelservice bygget om Cat 326, ca. 30 
tonn, og den mindre Cat 315, ca. 16 tonn. 

– Neste maskin vi skal bygge om er en Cat 352, en graver i 
50-tonns klassen, sier Sven Olav Fåland, teknisk sjef hos Agder 
Tunnelservice. Maskinen skal leveres til en av de store riksentre-
prenørene, og skal brukes til å mate et knuseverk. 

NYTT BYGG
Vi møter han og avdelingsleder Stian Homme i det som snart blir 
«det gamle bygget» til selskapet. For nesten vegg-i-vegg står snart 
det nye bygget ferdig. 

– Det nye bygget blir på ca. 1800 kvm., med en midtdel bestå-
ende av kontorer og slangeverksted, og totalt fire verkstedløp, og 
på hver sin ende blir det vaskehall og et lager, sier Homme. Han 
forklarer at i to av verkstedløpene blir det nybygging, som for 
eksempel ombyggingen til hybridmaskiner, mens i de to andre 
blir det service og reparasjoner av brukte maskiner og utstyr. 

– Vi regner med å flytte inn i løpet av september, sier 
Homme.   

FULL GARANTI
Så langt har selskapet bygget om et 10-talls beltegravere til hybrid-
drift. Fåland forklarer at det elektriske systemet er på 1000 volt, og 
el-driften kobles opp mot det opprinnelige hydraulikksystemet, 
via original hydraulikkpumpe. El-systemet er et «bolt on kit», 
og maskinen kan tilbakestilles til originaloppsett med minimalt 
arbeid. Det som avslører at maskinen er bygget om til el-drift er 
den store kabeltrommelen og slangetrommelen som er montert 

på motordekselet. Kabellengden er 120 meter, men kan tilpasses 
kundens behov, og kan forlenges med hele 500 meter ved bruk 
av en ekstern kabeltrommel.  

– Vi har per nå ti maskiner i ordreblokka som skal bygges om 
til hybridmaskiner, sier Sven Olav Fåland. Kundene er de store 
riksentreprenørene, og maskinene skal i hovedsak brukes i forbin-
delse med tunnelbygging. 

Agder Tunnelservice vektlegger at maskinene de bygger om 

Agder Tunnelservice AS flytter snart inn i nytt bygg i Flekkefjord, noe  
som vil øke selskapets kapasitet til å bygge el- og hybridmaskiner for bruk  
både over og under jord. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Bygger om 
og bygger nytt



SERVICE: Selskapet har flere servicemekanikere som utfører service og 
reparasjoner på egne utleiemaskiner og -utstyr, og for kunder som har 
kjøpt maskiner og utstyr av dem. 

PUSSES OPP: Dagens anlegg er blitt for lite, men får et strøk maling og 
skal fortsatt brukes når selskapet flytter inn i det nye anlegget. 

NYTT: Det nye anlegget får fire verkstedløp, vaskehall, stort lager, slangeverksted og slangeverksted. To av verkstedløpene er forbeholdt nyproduk-
sjon og er utstyrt med kraftige traverskraner. 
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Stort lager
- rask levering   

Import / salg av
krokkasser og NC-hengere

se mer på www.krokkasser.no

post@krokkkasser.no - 911 90 404

skal være enkle, robuste og driftssikre, samt at tilgjengelighet for 
service skal være god. Selskapet utfører service ved anlegget i 
Flekkefjord, og de har flere servicemekanikere som reiser ut med 
servicebiler ved behov. 

BOREAPPLIKASJON
I tillegg til ombygging til hybridmaskiner, bygger selskapet på 
boreapplikasjoner på gravemaskin, med materbjelke og bormaskin 
fra Epiroc. Boreapplikasjonenene finnes i tre forskjellige størrelser, 
ADT15, ADT30 og ADT35, tilpasset gravemaskinens størrelse 
og bæreevne. 

ADT15 er bygget opp av Epiroc COP 1028 bormaskin (8 kW) for 
hulldimensjoner fra 26 til 51 mm. ADT30 er bygget opp av Epiroc 
COP SC14/16 bormaskin (16 kW), hulldiameter fra 51 til 76 mm. 
ADT35 er bygget opp av Epiroc COP SC25 bormaskin (25 kW) 
for hulldimensjoner fra 64 til 89 mm. Dette er utstyr som bygges 
primært for bruk over jord, og brukes i stedet for en tradisjonell 
borerigg på anlegg hvor det skal bores og sprenges. 

HYBRID OG BATTERI
Selskapet bygger også andre spesialmaskiner og utstyr for bruk 
i tunnel, blant annet hybridliften A-Lift 1000. Den er bygget på 
et Mercedes-Benz Arocs chassis og er beregnet for service- og 
monteringsarbeid på byggeplasser, tunneler og operasjoner langs 
vei. Den er utstyrt med kabeltrommel med 130 meter kabel og 
kan opereres elektrisk ved arbeid i for eksempel tunnel. Plattfor-
men kan senkes ned til bakken for lasting og lossing av varer, og 
har en lastekapasitet på 1000 kg og en rekkevidde på 13 meter 
fra bakkenivå. Alle bomoperasjoner er radiostyrt, og kjøretøyet 
er utstyrt med fjernkontroll for enkel håndtering. Kjøretøyet er 

CE-godkjent og godkjent for veitrafikk i skandinaviske land.
I tillegg til hybridliften er selskapet i full gang med å utvikle en 

batteridreven lift. I 2019 kjøpte Agder Gruppen rettighetene til 
Esslift 1000 fra Normet, og skal nå bygge den første batteridrevne 
liften av denne typen i markedet.  



Sølvfarget bedrift  
med lærlinger av gull
Hos Lofoten-entreprenør Thore Magnussen & Sønn AS har aldri noen strøket på 
fagprøven, selv om bedriften har hatt lærlinger kontinuerlig siden 2006. 
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

– Siden OKAB kom inn i bildet i 2006 har Thore Magnussen & 
Sønn hatt et snitt på rundt tre lærlinger i året, og de har bestått 
fagprøven alle sammen. Senest to rett før sommeren i år, forteller 
Truls Larsen i Opplæringskontoret for anleggs- og byggefagene 
(OKAB). 

– Bedriften er utrolig engasjert når det gjelder rekruttering. De 
ansatte blir dessuten oppfordret til å ta flere fagbrev hvis de ønsker, 
og det legges til rette for videre utdanning, som for eksempel teknisk 
fagskole, sier han.

SØLVFARGE – ET VAREMERKE
Vi tok turen til bedriftens hovedkontor i Limstrand, midt mellom 
Leknes og Svolvær i vakre Lofoten, en fin sensommerdag. Inne på 

kontoret er det en egen vegg full av diplomer av alle som har tatt 
fagbrev i bedriften. Utenfor ser vi varebiler, lastebiler og anleggs-
maskiner av ulike varianter og størrelser. Og alt er lakkert i bedrif-
tens svært gjenkjennelige sølvfarge. Det er rimelig gjennomført 
hos Thore Magnussen & Sønn AS.

– Det begynte med at vi lakkerte alle lastebilene i sølvfarge. Faren 
min, som grunnla firmaet, prata om det allerede på 80-tallet, men 
selv syntes jeg ikke det var noen god idé den gangen. Så, i 2010, fikk vi 
levert fem nye, sølvlakkerte gravemaskiner, og siden har det gått slag 
i slag, forteller Ørjan Magnussen, medeier og faglig leder i bedriften. 

– Nå er alt sølvfarget; både asfaltutlegger, gravemaskiner, dumpere, 
hjullastere og minigravere. Til og med teletinerne og hoppetussene 
kommer ferdig sølvmalt hit nå. Det har blitt et varemerke for oss. Vi 

synes jo det er litt stilig, og så er det også en snill og praktisk farge, 
for skitten synes ikke så godt, sier han. Ikke det at maskinene der er 
møkkete. Den rene sølvgrå lakken glinser i sola på alle maskiner og 
biler vi kan se. 

KOMPETANSEHEVING = STATUSHEVING
Det er ikke bare maskinparken som er på stell hos Thore Magnus-
sen & Sønn. Bedriftens arbeid med lærlinger har ført til at de nå 
er en av kandidatene til Årets lærebedrift for 2022. 

– Hvorfor tar dere egentlig inn lærlinger i bedriften?
– Det er jo for å sikre rekruttering både til vår bedrift og til bransjen. 

Og så er det selvfølgelig viktig å bidra til at ungdom får den opplæring 
og oppfølging de skal ha, sier daglig leder Berit Tora Sand. 

 – Det handler om kompetanseheving, både for den enkelte lærlin-
gen og for bedriften. Målet om å bli fagarbeider er viktig. Fagbrevet 
bidrar til en statusheving for hele bransjen, sier Ørjan Magnussen. 

– Vi oppfordrer også våre ansatte til å ta flere fagbrev. Mange ønsker 
etter hvert faglig påfyll, og flere har tatt fagbrev nummer to. Da betaler 
vi kurs for dem, både via MEF-systemet og andre kanaler. Enkelte 
ønsker også å utdanne seg videre. Vi har to her som begynte som 
lærlinger, og som ganske kort tid etter de fikk fagbrevet gikk videre 
og tok ingeniørutdannelse. Det er jo de ingeniørene vi vi helst vil ha; 
de med en praktisk tilnærming til faget. De to er i dag anleggsleder 
og KS-leder i bedriften. 

VANSKELIG Å LÆRE GAMMEL HUND NYE TRIKS
– Vi har hatt fokus på rekruttering i alle år, og vi har en fast policy 
om at vi tar inn to lærlinger i året, selv om det har vært litt mindre 
tilgang på lærlinger de siste par årene, fortsetter daglig leder Sand.

– Det er lettere å få innarbeidet vår bedriftskultur og sikret riktig 
opplæring når man tar inn lærlinger. Det er vanskelig å få en gammel 
hund til å lære nye triks, så det er en stor fordel å få dem inn tidlig, 
sier Magnussen.

– Vi har vært veldig "på" når det gjelder å være synlige for potensielle 
lærlinger. Vi har deltatt på yrkes- og utdanningsmesser i Leknes og 
i Svolvær. Sist høst var vi også på en liten turné hvor vi presenterte 
bedriften og lærlingeordningen vår. Vi var blant annet på Fauske 
videregående skole, der de fleste lærlingene våre kommer fra, fort-
setter han.

– I år har vi også gjort en liten avtale med to elever på Fauske. Det 
er to gutter som har vært her på utplassering siden i fjor høst. Vi er 
veldig fornøyde med dem og vil gjerne beholde dem her, så derfor 
har vi avtalt å dekke noen utgifter de har på Fauske, som for eksempel 
arbeidstøy og vernesko.

Sted: Limstrand, Lofoten

ÅRETS LÆREBEDRIFT 2022 – REGION NORD:  
THORE MAGNUSSEN & SØNN AS

THORE MAGNUSSEN & SØNN AS
Nominert av: MEF region Nord
Hjemsted: Limstrand, Lofoten
Omsetning i 2021: ca. 170 millioner kroner    
Antall ansatte: 70
Antall lærlinger: 3 (4,3 % av arbeidsstokken) 
Lærlinger i hvilke fag: 2 i anleggsmaskinførerfaget, 
1 i anleggsmaskinmekanikerfaget
Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 9

PÅ STELL: Hos Thore Magnussen & Sønn AS er det 
orden i sysakene. Alt av maskiner og utstyr er sølv-
lakkert. Fra venstre: Anleggsmaskinmekanikerlærling 
Einar Johan Esaiassen, Verksmester og faglig leder 
i anleggsmaskinmekanikerfaget Bent Willy Brandt, 
daglig leder Berit Tora Sand, anleggsmaskinførerlærlin-
gene Signe Tetlie og Christopher Levin Johan Ramstad, 
medeier og faglig leder Ørjan Magnussen, HR-leder 
Hanne Lilleng og Truls Larsen fra OKAB.

KORT VEI TIL JOBB: Anleggsmaskinme-
kanikerlærling Einar Johan Esaiassen 

(19) fikk tilbud om læreplass hos mange 
ulike bedrifter, men var ikke i tvil hvor 

han ville, selv om Thore Magnussen & 
Sønn AS holder til 35 mil unna Fauske, 

der han kommer fra. Han bor foreløpig i 
campingvogn, og stortrives.
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ENGASJEMENT OG INTERESSE
– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn 
lærlinger?

– At de møter opp når de skal. Og at de ikke har så mye fravær på 
skolen. Vi ser ikke så mye på karakterer, men mer generelt på orden, 
sier Berit Tora Sand.

– Det er viktig at de viser engasjement, er interesserte i faget og er 
åpne og omgjengelige. Og siden vi legger mye ressurser i å holde alt 
av maskiner og utstyr i prikkfri stand, er vi også opptatt av at de er 
nøye og tenker gjennom hvordan de behandler utstyret for å unngå 
skader og unødvendig slitasje, sier Ørjan Magnussen.

– De aller fleste har jo vært her på praksis først, så vi kjenner dem. 
Og mange er dessuten lokale, som vi kjenner til fra før. Hvis ikke, 
sjekker vi gjerne litt på forhånd, så vi får vite litt mer om dem.

– ALLE FORTJENER EN SJANSE
Bedriften har også tatt inn en rekke ungdommer opp gjennom 
årene, som ikke har gått det vanlige skoleløpet.

– Jeg mener at alle fortjener en sjanse. Det er viktig at alle får mulig-
heten til å vise seg frem. Enkelte som ikke har trivdes i andre bedrifter, 
har fått lov til å komme til oss i stedet, forteller Magnussen. 

– Vi har en her som har slitt veldig på skolen, men han er en skikkelig 
arbeidsmaur og virkelig lidenskapelig interessert i dette faget. Han 
ville vi bare ha inn. Og det er veldig artig å se at han lykkes, sier Sand. 

– Så har vi en som tok fagbrev i vår, som også slet faglig. Man må 
jo ha grunnleggende matematikkforståelse for å kunne ta fagprøven, 
så vi ga ham spesialundervisning i matematikk her i bedriften for at 
han skulle komme gjennom og få fagbrevet. Og han klarte det!

FØLGES SPESIELT GODT OPP FØRSTE HALVÅR
– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan 
følges de opp?

– Jeg pleier å ha jevnlig dialog med dem allerede før de begynner. 
Da informerer jeg blant annet om vår egen vel-forening for de ansatte, 
om hva som skjer utenfor arbeidstid, samt en del generell informasjon, 
sier Hanne Lilleng, HR-leder i bedriften.

– Når de så kommer hit første dag, er det er opplæring og innføring 
i rutinene i bedriften, som for eksempel HMS og SmartDok, og vi har 
en omvisning og hilserunde på området, verkstedet og kontoret. Selve 
opplæringen ute på anleggene, overlater jeg til fagfolkene, smiler hun. 

– Det første halve året følger jeg dem spesielt godt opp. Jeg snakker 
med dem og spør hvordan det går. Om det er noe de savner, noe de 
trenger mer kursing på etc., slik at vi får tilpassa hverdagen så godt 
mulig for hver enkelt. Noen trenger tett oppfølging, mens andre 
klarer seg med mindre.

Vi har ingen fast fadderordning. Det er Ørjan som er faglig leder 
for lærlingene, men vi passer på at det alltid er en på anlegget som 
følger opp lærlingene litt ekstra. 

ETT TEAM
– Lærlingene får ganske mye ansvar her etter hvert som de blir 
litt selvstendige. Vi er nok ganske tidlig ute med å la dem få lov til 
å kjøre maskin, for eksempel. Her står de ikke i grøfta i ett år før 
de får lov til å hoppe inn i maskinen. Det er jo det de ønsker – å 
kjøre maskin! Men de må selvfølgelig jobbe i grøfta også, sier Sand. 

– Mange av lærlingene våre har i løpet av det andre året, hvis de 
har vært engasjerte og dyktige, fått sin egen faste maskin. Vi vil jo 
vise at vi ønsker å ha dem her, og det er nok motiverende for dem.

– Vi utdanner jo alltid folk med mål om at de skal bli værende her 
etter at det har fått fagbrevet, sier Ørjan Magnussen.

– Mens de er lærlinger, legger vi lista litt lavere for hva vi forventer 
av dem. Her er det rom for å gjøre feil. Det er det man lærer av. Vi har 
fått til en kultur i bedriften der alle blir tatt godt vare på. Og her gjør 
vi selvfølgelig ikke forskjell på noen, enten man er eier, prosjektleder, 
mekaniker eller maskinfører. Eller lærling. Alle er inkludert. Vi er ett 
team, slår han fast.

BOR I CAMPINGVOGN OG STORTRIVES
En som kan bekrefte at lærlingene blir tatt godt vare på i bedriften 
er anleggsmaskinmekanikerlærling Einar Johan Esaiassen (19), som 
begynte på jobb i begynnelsen av august. Han er fra Fauske, hele 
35 mil unna, men valgte likevel å begynne hos Thore Magnussen 
& Sønn AS. 

– I mars i år, mens jeg gikk Vg3, var jeg én uke her og én uke hos en 

annen maskinentreprenør, for å se hvor jeg likte meg best. Og det var 
uten tvil her. Jeg fikk også tilbud også fra mange andre maskinentre-
prenører, men det var hit jeg ville. Jeg har litt familie i området, og så 
er det jo ikke til å stikke under stol at det er utrolig flott her i Lofoten, 
smiler Esaiassen fornøyd. Han bor foreløpig i sin egen campingvogn 
inne på bedriftens område.

– Det er jo veldig praktisk. Jeg har veldig kort vei til jobb, ler han. 
– Jeg hadde hørt så mye bra om denne bedriften på forhånd, både 

fra skolen og bekjente. Og basert på de første tre ukene mine her, så 
stemmer det veldig godt. Jeg har overhodet ingen hjemlengsel. Her 
er det veldig bra arbeidsmiljø, fine lokaler og flotte maskiner. Og det 
er høy klasse når det gjelder orden og systemer. Her er alt på stell. 
Det er rett og slett en bra plass å være.

TAR VARE PÅ HVERANDRE
OKAB-konsulent Truls Larsen har latt seg imponere over hvordan 
lærlingene blir fulgt opp hos Thore Magnussen & Sønn.

– Faglig leder er med på oppstartsmøter og halvårssamtaler, og har 
det overordnede ansvaret, men det er i stor grad de ute på anleggene 
som følger lærlingene opp i det daglige. Det er en utrolig fin gjeng 
med ansatte, som virkelig tar vare på hverandre. Det er kanskje litt 
av grunnen til at de aldri har hatt noen som har strøket på fagprøven, 
sier Larsen.

– Bedriften er også lett å samarbeide med. Jeg kan alltid ringe dem 
og de kan ringe oss. Vi blir tatt på alvor, og er det behov for et møte, 
er det aldri nei å få. Jeg føler meg alltid velkommen når jeg kommer 

hit. HR-leder Hanne Lilleng er dessuten meget dedikert til jobben 
sin. Hun legger virkelig sjela si i å følge opp, ikke bare lærlingene, 
men alle ansatte i firmaet.

INKLUDERT
– Hva sier lærlingene selv om hvordan de opplever å være lærling 
i denne bedriften?

– De aller, aller fleste er kjempefornøyde her. Jeg har vel ikke hørt 
noe negativt om bedriften fra lærlinger i mine år i OKAB. De gir 
tilbakemeldinger om at de blir inkludert, tatt på alvor og gitt mye 
ansvar. Og skulle det være noe murring av et eller annet slag, så 
settes det av tid for å få løst det, slik at det ikke blir noe som man går 
og kverner på lenge. 

Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskin-
entreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak 
som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med 
oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. 
MEF håper at prisen kan bidra til å synliggjøre 
det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av 
næringslivet, og at den vil inspirere og motivere 
bransjen som helhet. 
 
Kåringen av Årets lærebedrift 2022 finner sted 
i januar på Arctic Entrepreneur 2023.

SATSER: Daglig leder Berit 
Tora Sand og faglig leder 
Ørjan Magnussen satser på 
lærlinger. De oppfordrer også 
ansatte til å ta flere fagbrev.

LÆRLINGETRIO: Lærlingene Christopher Levin Johan Ramstad, Signe Tetlie og Einar Johan Esaiassen blir tatt godt vare på hos Thore Magnussen & Sønn AS.

SIDE 43SIDE 42 ANLEGGSMASKINEN | NR.07 | SEPTEMBER 2022ANLEGGSMASKINEN | NR.07 | SEPTEMBER 2022

UTDANNING UTDANNING



Re videregående skole i Tønsberg kommune har i år satt av tre hele dager til 
sikkerhetsopplæring for Vg2-elevene i anleggsteknikk.  – Det er viktig at elevene 
får inn gode rutiner på dette tidlig, sier Stein Egil Ødegård i Opplæringskontoret for 
anleggs- og bergfagene (OKAB).
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Tre dager til ende 
med sikkerhet

MER PRAKTISK
Årets omfattende sikkerhetsopplæring på 
Re videregående skole er en videreføring av 
tilsvarende opplæring på Nome videregå-
ende skole avdeling Lunde i fjor, som da var 
den første og eneste skolen i landet med en 

slik satsing. Det var Stein Egil Ødegård som, 
sammen med avdelingsleder ved Nome 
videregående skole, Knut Martin Tovslid, 
hadde ideen til denne satsingen på sikkerhet 
for de kommende anleggsarbeiderne.

– Anleggsbransjen er dessverre relativt 

ulykkesbelastet, og rundt 50 prosent av 
ulykkene skjer i forbindelse med grave-
maskiner. Det er derfor viktig at elevene 
får inn sikkerhetstankegangen så tidlig så 
mulig, så vi kjører denne opplæringen helt 
i begynnelsen av skoleåret, sier Ødegård.

SIKKERHET I HØYSETET: Alle tre Vg2-klassene 
i anleggsteknikk på Re videregående skole var 
samlet for å få en grundig innføring i sikkerhet 
i forbindelse med anleggsarbeid. Med på bildet 
er også lærere og instruktører. 

Anleggsmaskinen var på plass i Revetal i 
Tønsberg kommune, da skolens 48 anleggs- 
teknikkelever, fordelt på tre Vg2-klasser, 
fikk grundig innføring i sikkerhet i forbin-
delse med anleggsarbeid. Med det overord-
nede mottoet «sunn og uskadet hjem fra 

jobb» måtte elevene innom en rekke ulike 
poster, som alle handlet om helse, miljø og 
sikkerhet i bransjen. Det var blant annet 
førstehjelpsopplæring i regi av Røde Kors, 
maskinopplærling med spesielt fokus på 
sikkerhet, samt opplæring i tung sikring. 

I tillegg hadde Regionale Verneombud 
(RVE) en post med informasjon om blant 
annet hvordan en ulykke kan arte seg, og 
Rehabiliteringssenteret AiR var på plass 
for å snakke om psykososiale forhold på 
arbeidsplassen.

FARE I GRØFTA: Opplæringskonsulent i 
OKAB, Benny Engelstad, viste og forklarte 
elevene om risiko ved grøftearbeid.

SMIL TIL KAMERA: Til å holde innlegg på 
åpningsdagen, hadde avdelingsleder for 

bygg- og anleggsteknikk ved Re videregå-
ende skole, Erik Tronrud, fått med seg blant 
annet Kristina Rabe (t.v.), seksjonsleder fag- 

og yrkesopplæring i Vestfold og Telemark 
fylkeskommune, og Signe Greivstad, tidligere 

lærer ved Nome vgs., avdeling Lunde, og nå 
SHA-koordinator i eget konsulentselskap.
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– Tilbakemeldingene fra elever som tok 
dette i fjor, viser at de var fornøyde, men 
enkelte skulle ønske det var enda mer prak-
tisk tilrettelagt. Så det har vært litt av målet 
når Re videregående i år har lagd sin variant 
av opplærlingen. Om vi lykkes, får vi svar 
på når vi ser på evalueringen i etterkant.

ØREMERKEDE MIDLER
– Vi prøver å gjøre det så praktisk tilret-
telagt som mulig. Men noe teori må det 
naturligvis bli, sier Erik Tronrud, avde-
lingsleder bygg- og anleggsteknikk ved Re 
videregående skole. 

– Denne sikkerhetsopplæringen er utrolig 

viktig, og vi legger opp til å gjennomføre det 
hvert eneste år fremover. Men det koster 
jo litt, sier han.

Der kommer Knut Aaneland inn i bildet. 
Han er nemlig prosjektleder for IA-bransje-
programmet for bygg og anlegg i Byggenæ-
ringens Landsforening (BNL).

– Vi har fått 50 millioner kroner fra regje-
ringen for å sikre at HMS blir ivaretatt i 
bygg- og anleggsbransjen. Midlene er til 
tiltak over fire år. Vi fant ut at vi må legge 
om kursen og fokusere mer på de unge, 
og ikke bare de etablerte, «gamle». Denne 
sikkerhetsopplæringen arrangeres nå først 
her på Re, så på Nome avdeling Lunde, og 
deretter på Kongsberg videregående. Håpet 
er at dette kan spre seg videre. At det blir 
en slags bevegelse, sier han entusiastisk.

SNART OVER HELE LANDET?
– Det at vi fikk med oss og IA-bransjepro-
grammet, har vært nøkkelen for å få dette 
til. Det er en kamp om disse midlene, og 

vi solgte inn dette med opplæring i skolen. 
Det er jo lettere å forme en 17-åring enn en 
50-åring. Heldigvis anså de dette som riktig 
måte å bruke midlene sine på, forteller Stein 
Egil Ødegård.

– Det begynte altså med Nome vgs. avde-
ling Lunde i fjor, og så fikk Re og Kongsberg 
midler til å sette i gang det samme i år. I 

tillegg henger vi nå på Ål vgs. og Nummedal 
vgs., siden alle disse fem skolene i vår region 
har hatt et uavhengig fagnettverk i mange 
år. Tanken er nå at dette skal leve videre, 
også uten støtte fra IA-prosjektet, og det 
hadde jo vært fantastisk hvis det spredte 
seg videre til anleggslinjene rundt omkring 
i hele landet, avslutter han. 

PRIMUS MOTOR: Stein Egil Ødegård i  
Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene 

(OKAB), var en av initiativtakerne til denne 
nye satsingen på sikkerhet for de kommende 
anleggsarbeiderne. Det hele startet på Nome 
videregående skole avdeling Lunde i fjor, og 

tas nå videre til både Re, Kongsberg, Ål og 
Nummedal videregående skoler. Han håper 

det vil spre seg videre til anleggslinjene rundt 
omkring i hele landet.

MASKINOPPLÆRING: Elevene ble drillet i sikkerhet i forbindelse med bruk av ulike anleggsmaskiner. 
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IDC5 er diagnose løsningen for 
lastebil, traktor og anleggsmaskiner

Lastebiler, tilhenger, busser, 
og industrimotorer

Traktorer, industrimotorer  
og entreprenørmaskiner
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OHW-software

Car BIKE Marine

Abonnement
inkluderer tilgang
til diagnose hotline

TEXA IDC5 softwaren 
stenges aldri, den er 
permanent åpen

 Verdensklasse diagnose 
   1  tester     5  diagnose software typer
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ANLEGGSMASKINER

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

Doosan gravemaskiner 
• Stort modellutvalg
• God og presis hydraulikk
• Suveren førerkomfort

Kampanjerente fra 22,,5500%



– Dette er et nytt produkt, som er en vide-
reutvikling av noe som allerede er i bruk 
i gruveindustrien. Re videregående skole 
er det første stedet i landet hvor det tas 
i bruk. Produktet heter PA80, og PA står 
for «personal alert», forteller Tor Sundset 
til Anleggsmaskinen. Han er salgsingeniør 
hos Leica.

LYD OG BILDE
Det nyutviklede systemet er en tilleggs-
applikasjon til Leicas maskinstyring, og går 
ut på at de som jobber på et anlegg, utstyres 
med personlige «mannskapsbrikker» som 
de skal ha med/på seg hele tiden. På maski-
nen festes et «anker» – en radiomottaker 
– som registrerer hvor mannskapsbrikkene 
befinner seg til enhver tid, og dette kan man 
se på skjermen i hytta.

– Føreren i maskinen vil få et varsel – 
både på skjermen og med lyd – hvis noen 
kommer for nærme maskinen. Man kan 
selv forhåndsinnstille hvor nærme man må 
være før varselet utløses. Når varselet først 
kommer, må føreren «kvittere» det ut for 
at det skal bli borte fra skjermen, og først 
da vil man kunne bruke maskinstyringen 
på normal måte igjen, forklarer Sundset.

Brikkene er personlige, og blir registrert 
og loggført. Dermed er det mulig å se hvor 

mange ganger hver brikke har vært innenfor 
det definerte området.

FREMDELES TENKE SELV
– De som evt. er med i arbeidslaget, som 
hører naturlig til i grøfta eller i nærheten av 
maskinen, kan programmeres inn slik at de 
ikke utløser varsel like tidlig som de andre. 
Og når varselet først utløses, begynner også 
mannskapsbrikken å vibrere. På skjermen i 
hytta forsvinner all annen informasjon fra 
maskinstyringen på skjermen; kun varselet 
prioriteres. Så ingen kan si at man ikke så 
eller merket at man fikk varsel, sier Tormod 
Thorvaldsen, lærer ved anleggsteknikklinjen 
på skolen.

– At denne typen system vil bli vanlig i 
hele bransjen etter hvert, er jeg overbevist 
om. Jeg tror nok også det bare er et tids-
spørsmål før det blir så integrert i maskinen 
at den vil stoppe helt opp når man kommer 
for nærme. For slik fungerer det ikke i dag, 
forsetter han.

– Det er viktig at elevene her får opplæ-
ring i dette, for det gir dem et sterkere 
forhold til sikkerhet. Samtidig er det viktig 
å huske på at selv om man får all verdens 
tekniske hjelpemidler, så må man fortsatt 
tenke selv. Det viktigste er å skape gode 
holdninger, avslutter han. 

Som en del av sikkerhets-
dagene på Re videregå-
ende skole, fikk elevene 
opplæring i et nytt sen- 
sorsystem fra Leica. 
Skolen er først i landet 
til å ta i bruk systemet, 
som skal bidra til å hindre 
ulykker på anleggsplassen.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Varsler automatisk om 
bevegelser nær maskinen

FARLIG NÆR: Salgsingeniør hos Leica, Tor Sundset, demonstrerer hvordan sensorsystemet 
PA80 fungerer. Når «mannskapsbrikken» han her holder i hånda kommer i nærheten av 
maskinen, varsles føreren med både lyd og bilde.

VARSEL: Slik ser maskinstyringsskjermen i 
hytta ut når en «mannskapsbrikke» befinner 
seg innenfor det definerte arbeidsområdet. All 
annen informasjon fra maskinstyringen for-
svinner på skjermen; kun varselet prioriteres. 
Føreren må «kvittere» ut varselet for at det 
skal bli borte, og først da vil man kunne bruke 
maskinstyringen på normal måte igjen.

TRYGGERE: Salgsingeniør i Leica, Tor Sundset, 
og lærer ved Re vgs., Tormod Thorvaldsen, me-
ner det nye sensorsystemet gir en ekstra trygg-
het på anleggsplassen, men Thorvaldsen minner 
om at man fortsatt er nødt til å tenke selv. 
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Vi er også spesialister på:

SAFTY FIRST!

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

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

POWERFUL MACHINES REQUIRE 
POWERFUL LIGHTS!

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

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

KOMPETANSE GIR HØY KVALITET!

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

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

Vi er sentralt plassert på Rosenholm i 
Oslo.

Personbil Varebil Lastebil/Buss Landbruk Bygg/Anlegg Marine

www.startax.no   -    post@startax.no
Rosenholmveien 20, N-1252 Oslo

2 2  6 2  0 5  5 0

Startmotor
Dynamo
AC- Kompressor
Egr ventil
Turbo
Viftemotor

Bremsecaliper
Filter
Kabel
Tilkoblingsmateriell
Fødepumpe
Stoppmagnet
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ARBEIDSBRAKKER OG TILHENGERE 

For mer informasjon, kontakt en av våre selgere eller logg inn på ponsse.com A logger’s best friend

HELT NY MASKIN!
CVT - TRANSMISSION 

25 TONN LASTEKAPASITET 
ACTIVE CABIN - FØRERHUSFJØRING

ACTIVE SEAT - MED SVINGENDE FØRERSETE

Klart vi sees på Hurdagene, 16.-17. september!

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

For at skolen skulle få realisert innkjøp av en slik maskin, har 
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) avd. Innlandet og Opplæ-
ringskontoret for anleggs- og bergverksfagene (OKAB) region Øst 
bidratt med 100 000 kroner hver.

 Den nye hjullasteren ble kjøpt hos Felleskjøpet, og det var 

avdelingsleder Åge Flægstad som på vegne av skolen tok den 
imot. Leiv Peter Blakstad fra MEF og Espen Alvestad fra OKAB 
deltok på markeringen, sammen med elever og faglærer fra Vg2 
Anleggsgartnerklassen. 

Lena-Valle videregående skole i Østre Toten har fått en splitter ny hjullaster, som 
først og fremst skal brukes til opplæring av anleggsgartnerelever. 
Av: Redaksjonen – anleggsmaskinen@mef.no

Ny hjullaster – for 
bedre opplæring

Den nye hjullasteren, som MEF og 
OKAB har bidratt med midler til, skal 
først og fremst brukes til opplæring 
av anleggsgartnerelever.



Lilleseth Kjetting AS har levert 
beskyttelseskjettingen Fels Titan 

75 for bruk på hjullasteren Cat 
990 K til DC Resources anlegg på 

Dalsøyra. (Foto: Lilleseth Kjetting)

Fels Titan 75 
montert. Oliver 
Knabe, RUD 
Erlau (t.v.), og 
Stian Østerhaug, 
Lilleseth Kjetting 
(Foto: Lilleseth 
Kjetting)
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ALT I  

SMØREMIDLER 
til anlegg, skog og landbruk!

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

• Vi leverer over  
hele Norge.

• Gunstige priser.

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

• Petronas er factory  
fill på Mercedes.

NEW HOLLAND

SMØREOLJER

CASE

SMØREOLJER Kvalitet siden 1884

Tidligere i høst var Lilleseth Kjetting, i samarbeid med Dekk- 
huset, og monterte på nye beskyttelseskjettinger fra RUD Erlau på 
hjullasteren Cat 990 K, som går i et stort steinbrudd på Dalsøyra. 

BÆREKRAFTIG
– Bruk av beskyttelseskjettinger ivaretar og forlenger levetiden til 
dekkene. Bruk av denne type beskyttelseskjettinger gir økt produk-
tivitet og maskintid pga. redusert dekkslitasje som medfører hyppig 
nedetid, sier Stine Lilleseth, markedssjef hos Lilleseth Kjetting AS. 

– Egenskapene er en viktig del av våre kunders bærekraftfokus, 
som inkluderer positive miljømessige og økonomiske konsekven-
ser for driften. Dette blir bare mer og mer viktig fremover. DC 
Resources har en stor og moderne maskinpark som benytter best 

tilgjengelig teknologi og utstyr, derfor ble disse beskyttelseskjet-
tingene ett viktig utstyr for deres maskin, forklarer hun.

LANG ERFARING
RUD Erlau er ifølge Lilleseth, en av verdens ledende produsenter 
av beskyttelseskjettinger, og har mer enn 70 års erfaring med 
produksjon og innovativ produktutvikling. Kjettingene skal gi god 
stabilitet, god fremkommelighet og bedre sikkerhet under forhold 
som i dette steinbruddet. Hver av kjettingene som ble montert på 
Cat-maskinen veier nesten 2,6 tonn. 

– Det er altså over 10 tonn kjetting som ble montert denne dagen, 
og med på leveransen var en fagperson som monterte og tilpasset 
beskyttelseskjettingene perfekt på hjulet, sier Stine Lilleseth. 

10 tonn kjetting  
på én maskin
Beskyttelseskjettingen Fels Titan 75 er utviklet for bruk i de største gruvene i 
verden. Nå er den levert for bruk på en Cat 990 K som går i et norsk steinbrudd. 
Tekst: Njål Hagen – nh@mef.no

Hver kjetting veier 2,6 tonn. (Foto: Lilleseth Kjetting)  



         Sammen bygger vi fremtidens anlegg
         til bergverks- og mineralindustrien

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

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

SAMMEN SKAPER VI EKTE BÆREKRAFT

w w w.nord icbu l k .com



NÅR RESULTATET TELLER

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

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

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

Nedgang i salg  
av pukk og grus
Til tross for høy aktivitet innen bygge- og anleggssektoren, viser DMFs Harde fakta 
nedgang i salgsverdi og omsatt volum innen byggeråstoff for andre år på rad. 
Tekst: Njål Hagen – nh@mef.no

I perioden 2014 til 2019 har det vært en 
stabil økning i salg av byggeråstoff hvert år. 
Salget av knust fjell har økt hvert år, mens 
salget av løsmasser har ligget på omtrent 
samme nivå. De to siste årene har det 
derimot vært nedgang i salg av både knust 
fjell og løsmasser.

– Vi i DMF har lenge vært opptatt av at 
vi må bli bedre til å ta i bruk overskudds-
masser som ellers vil bli håndtert som avfall. 
Hvorvidt lavere omsatt volum og salgsverdi 
av byggeråstoff to år på rad er et uttrykk 
for økt oppmerksomhet om gjenbruk av 
kvalitetsmasser er for tidlig å si. Dette vil vi i 
DMF følge nøye og arbeide for å skaffe mer 
kunnskap om, uttaler Randi Grini, direktør 
i Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard (DMF), i Harde 
fakta, mineralstatistikken for 2021.

91 MILLIONER
Byggeråstoff er en fellesbenevnelse på mine-

ralske råstoff som i første rekke brukes til 
bygge- og anleggsformål. Det skilles mellom 
uttak fra knust fjell og løsmasser. Pukk tas ut 
ved sprengning og knusing av fjell eller grov 
grus, mens sand og grus tas ut fra løsmasser.

Totalt ble det solgt 91 millioner tonn 
byggeråstoff i 2021. Salgsverdien var 
på 7022 millioner kroner, ifølge DMF. 
Dette tilsvarer en nedgang på 1,6 prosent 
sammenlignet med 2020. Nedgangen drives 
først og fremst av løsmasser som har redu-
sert salget med 6,0 prosent, mens knust fjell 
har redusert salget med 0,8 prosent. Det 
ble solgt 77 millioner tonn knust fjell og 13 
millioner tonn løsmasser i 2021. 

BYGG OG ANLEGG
De største forbrukerne av byggeråstoff 
er bygg- og anleggsbransjen. Av totalt 
solgte tonn knust fjell gikk 44 prosent til 
vei, 18 prosent til veidekke, 11 prosent til 
betong og 27 prosent til andre formål. For 

løsmasser gikk 17 prosent til vei, 9 prosent 
til veidekke, 53 prosent til betong og 21 
prosent til annet formål. 

29,8 prosent av solgte tonn byggeråstoff 
gikk til eksport. Det antas at eksporten i 
hovedsak gjelder byggeråstoff med særskilte 
krav til kvalitet. Mye av eksporten går til 
Tyskland, Danmark og Nederland. Det ble 
også eksportert noe byggeråstoff til de fleste 
andre europeiske land med kysttilgang.

HARDE FAKTA
Den årlige driftsrapporteringen fra nærin-
gen danner grunnlagsdata for Harde fakta 
– mineralstatistikk for 2021. Privatfinansi-
erte undersøkelseskostnader er ikke en del 
av den lovpålagte rapporteringen til DMF, 
og er derfor rapportert på frivillig basis fra 
virksomhetene. Tall for kartlegging finansi-
ert av det offentlige er innhentet fra NGU.

Tallgrunnlaget for mineralstatistikken 
for 2021 er driftsrapporter for 1475 uttak 

fra 978 foretak, dette er 55 flere uttak, og 
29 flere foretak enn i fjorårets Harde fakta.

BYGGERÅSTOFF
Byggeråstoff er sammen med naturstein 
den eneste mineralgruppen som utvinnes 
i alle fylker. Aller mest i Rogaland, etter-
fulgt av Viken. Disse to fylkene utgjør 43,8 
prosent av all salgsverdi av byggeråstoff. 
Av salgsverdien i Rogaland er 65,1 prosent 

knyttet til eksport. Viken har derimot rela-
tivt lite utenlandskeksport av byggeråstoff, 
men er en viktig byggeråstoffkilde for Oslo. 
Totalt sett går 29,8 prosent av solgte tonn 
byggeråstoff til eksport. Rogaland og Vest-
land står for 90,8 prosent av samlet solgte 
tonn byggeråstoff til utlandet. Viken er 
fylket som selger flest tonn byggeråstoff til 
innenlandsmarkedet, etterfulgt av Innlan-
det, Trøndelag og Rogaland.

NATURSTEIN
Naturstein utvinnes i alle fylker. Vestfold og 
Telemark står for 50,5 prosent av den totale 
salgsverdien. Vestfold og Telemark står 
alene for 88,2 prosent av all eksportverdi 
av naturstein. I innenlandsmarkedet er 
Trøndelag fylket med høyst salgsverdi av 
naturstein, etterfulgt av Vestland og Troms 
og Finnmark. 

Totalt ble det solgt 91 millioner tonn 
byggeråstoff, med en salgsverdi 
på 7022 millioner kroner, i 2021. 
(Illustrasjonsfoto: Njål Hagen)

Randi Skirstad 
Grini, direktør i 
Direktoratet for 

mineralforvaltning 
med Bergmesteren 
for Svalbard (DMF). 

(Foto: DMF)
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Gir alle en sjanse 
Landmark Maskin AS tar inn en stor andel lærlinger utenfor det ordinære 
skoleløpet. Av bedriftens åtte nåværende lærlinger er det kun én som har gått 
tradisjonelt 2+2-løp. – Man kan ikke tenke økonomi i alt. Hvis man kan være med 
å hjelpe ungdom, så er det verdifullt i seg selv.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Det sier daglig leder Trygve Landmark i Landmark Maskin, som 
holder til i Mosterhamn på Bømlo. 

– Det å investere i de unge er utrolig viktig. Faller de utenfor så 
kan det bli en stor kostnad for samfunnet. Enkelte har fått dårlige 
tilbakemeldinger gjennom store deler av skolegangen og har ikke 
tro på seg selv i det hele tatt. Så kommer de hit i anleggsbransjen 
og opplever plutselig å få mestringsfølelse og positive tilbakemel-
dinger. Det gir dem selvtillit, fortsetter han.   

– Alle har noe i seg; det gjelder bare å få det fram. Ansatte som 
kommer inn på den måten, blir som oftest en ressurs. De føler 
lojalitet og eierskap i bedriften, og de opplever personlig vekst 

og utvikling. Det er givende og verdifullt både for dem og for oss 
som bedrift.

VIL HA FLERE SKOLEPLASSER
Landmark Maskin ble grunnlagt i 1984, og har opplevd stor vekst 
de senere årene, fra drøyt 40 ansatte for fem år siden til 75 i dag. 
I 2019 kjøpte Bertelsen & Garpestad AS 51 prosent av selska-
pet. Bedriften har alltid vært opptatt av rekruttering, og har hatt 
lærlinger kontinuerlig i 25 år.

– Hvorfor tar dere inn lærlinger?
– Det er jo for å sikre framtida, både for bedriften og bransjen. 

Når de kommer inn som lærlinger har vi også mulighet til å forme 
dem selv, sier Trygve Landmark.

– Det er dessuten krav om lærlinger i alle offentlige kontrakter, så 
man blir jo indirekte tvunget til å ta inn lærlinger. Men det er uansett 
ikke grunnen til at vi tar dem inn. Vi har nedfelt et mål i vår strategi-
plan om at vi skal ha syv-åtte lærlinger til enhver tid, fortsetter han.

– Dette er en bransje med enormt mange muligheter. Det er 
viktig å få inn ungdommen i den tida de er mest rotløse. Å komme 
seg gjennom skole og ut i jobb kan være redningen for mange. 
Derfor er vi veldig opptatt av å få flere skoleplasser. Når man må ha 
opp mot fire i snitt for å komme inn på anleggsteknikk, så mister 
vi mange som kunne blitt gode fagarbeidere, sier han bestemt.

IKKE Å GI OPP
– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn 
lærlinger?

– Vi ser på fraværet, og ikke noe særlig på karakterer. Vi liker 
at de er aktive, har litt «guts», er løsningsorienterte og viser at de 
vil noe. Det er såpass lite samfunn her, og mange er lokale, så vi 
vet jo gjerne hvem de fleste er. Ellers tar vi en telefon eller to og 
sjekker litt rundt, sier Landmark. Han forteller videre at de stadig 
tar inn lærekandidater via NAV.

– Senest denne uka var det en som begynte her, som kom via 
NAV. Han skal være her en måneds tid i første omgang, for å se 
om dette kan være noe. Det er mange eksempler på kandidater 
som har kommet via NAV, som har endt opp med å fungere meget 

godt – mye takket være vårt gode samarbeid med OKAB. For ikke 
lenge siden var det en som endte opp med meget godt bestått 
kompetanseprøve. Det viser at det er viktig ikke å gi opp. Enten 
man har skrivevansker eller andre utfordringer; det spiller ingen 
rolle. Dette yrket er så bredt at her finnes det noe for alle, sier han.

FORLENGET LÆRETID
Anleggsmaskinen møter to av bedriftens lærlinger når vi er på 
besøk på Bømlo; Sindre Matre (18) som er lærling i anleggsmas-
kinførerfaget og Steffen Strand Korsnes (22), som er Landmark 
Maskins aller første anleggsrørleggerlærling. Ingen av dem har 
gått ordinært skoleløp, og de får dermed noe forlenget læretid. 

Sted: Mosterhamn, Bømlo

ÅRETS LÆREBEDRIFT 2022 – REGION VEST: LANDMARK MASKIN AS

LANDMARK MASKIN AS
Nominert av: MEF region Vest
Hjemsted: Mosterhamn (Bømlo), Vestland
Omsetning i 2021: 160 millioner kroner  
Antall ansatte: 75
Antall lærlinger: 8 (10,7 % av arbeidsstokken) 
Lærlinger i hvilke fag: 4 i anleggsmaskinførerfaget, 
1 fjell- og bergverksfaget, 1 i anleggsrørleggerfaget, 
1 vei- og anleggsfaget, 1 i betongfaget.
Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 8

FORNØYD GJENG: Sindre Matre (anleggs-
maskinførerlærling), Steffen Strand Korsnes 
(anleggsrørleggerlærling), Kåre Magnar 
Hestenes (faglig leder), Trygve Landmark 
(daglig leder) og Øyvind Flø Kvamsås  
(opplæringskonsulent OKAB).

FLERE SKOLEPLASSER: Landmark Maskin har et mål i sin strategiplan om å ha syv-åtte lærlinger 
enhver tid. Daglig leder Trygve Landmark er opptatt å det blir opprettet flere skoleplasser, for 
når man må ha opp mot fire i snitt for å komme inn på anleggsteknikk, så mister man mange gode 
fagarbeidere.

 «Når man må ha opp mot fire i snitt for å komme inn på anleggs- 
teknikk, så mister vi mange som kunne blitt gode fagarbeidere»

Trygve Landmark, daglig leder i Landmark Maskin
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– Etter å ha jobba i over to år begynte jeg på skolen igjen, på 
Teknologi- og industrifag. Men jeg fant ut at jeg heller ville jobbe, 
og så på Finn.no at Landmark var ute etter en anleggsrørlegger-
lærling. Jeg tenkte det kunne passe for meg, så jeg søkte og ble 
kalt inn til intervju, forteller Korsnes. 

– Jeg begynte forrige tirsdag, og koser meg veldig hittil. Snart 
skal jeg ut på et stort VA-prosjekt på Karmøy, som blir veldig 
spennende, sier han.

– Jeg gikk bilmekanikerlinja Vg2 på Stord, før jeg bestemte meg 
for at jeg heller ville kjøre maskin, forteller Sindre Matre.

– Jeg søkte flere steder, men det var bare Landmark som tok meg 
inn på intervju. Det har vært veldig bra så langt. De som jobber her 
er hyggelige og hjelpsomme, og jeg får gjøre ganske mye forskjellig. 
Foreløpig er jeg håndmann, og det er helt greit, sier han.

– Vi lar dem alltid være håndmann i grøfta en stund, gjerne et 
halvt års tid, før de får begynne å kjøre maskin. Vi mener det er 
riktig måte å lære på, forklarer Trygve Landmark.

INGEN DUMME SPØRSMÅL
– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan 
følges de opp?

– Første dag går med til alt det praktiske. Vi har en rask gjen-
nomgang av våre ulike rutiner og systemer; HMS, timeskriving, 
SmartMEF, dokumentert opplæring, og vi går gjennom maskiner 
og utstyr. Deretter tar vi en omvisning, forteller prosjektleder og 
faglig leder Kåre Magnar Hestenes. 

– Når de kommer ut på anlegg, er det de der ute som følger 
dem opp i det daglige, men jeg er ofte ute og følger med selv også. 
Enkelte av dem ser jeg nesten hver dag, sier Hestenes, som selv 
begynte som lærling i bedriften for 25 år siden. 

– Jeg var faktisk den første lærlingen her hos Landmark. Det 

var litt andre tider den gangen. Jeg husker godt jeg kom på jobb, 
og så var det en som sa: «Her er maskinen din!» Så da var det bare 
å begynne og jobbe. Og det var ikke snakk om å dra hjem klokka 
tre. Heldigvis har tidene endret seg litt, sier han og ler. 

– Fremdeles er det viktig å kunne være litt kreativ og løsningsori-
entert. Man må også våge å spørre. Det er ingen dumme spørsmål. 
Og det er lov å gjøre feil. Man utvikler seg ikke uten å gjøre feil og 
lære av det, sier daglig leder Trygve Landmark.

ALLTID FULL OVERSIKT
Øyvind Flø Kvamsås fra Opplæringskontoret for anleggs- og 
bergfagene (OKAB) fullroser Landmark Maskin for deres satsing 
på lærlinger.

– Bedriften har et godt og tydelig system for hvordan prosessene 
skal foregå, med en daglig leder med det overordnede ansvaret, og 
en faglig leder som har ansvaret for oppfølgingen av lærlingene. 
Samtidig er det de ansatte i bedriften, med stor faglig kunnskap, 
som er «lærerne» i hverdagen. De er alle med å gi lærlingene en 
trygg læreplass og en god opplæring, sier Kvamsås.  

– Faglig leder har alltid full oversikt over alle lærlingene, også 
de som er på prosjekter som han selv ikke styrer. Er det noen 
som trenger ekstra oppfølging, så flytter han dem gjerne over til 
det prosjektet han selv er på, slik at han kan følge dem opp enda 
tettere, fortsetter han.

– Hos Landmark Maskin er det plass til alle. De ser kandidatene 
for dem de er, og gir dem en mulighet.

SAMHOLD
– Hva sier lærlingene selv om hvordan de opplever å være lærling 
i denne bedriften?

– Først og fremst må jeg si at lærlingene er flinke til å ta kontakt 
med oss i OKAB. De gir stort sett bare positive tilbakemeldinger. 
Hos Landmark Maskin får de prøve og feile, de får jobbe variert 
og lære masse. I tillegg har de et samhold seg imellom, som er 
kjekt å se, sier opplæringskonsulenten.

– Lærlingene blir også inkludert i alt av sosiale samlinger. Mitt 
inntrykk er de trives meget godt her. Det er også tydelig at de som 
har kommet inn i bedriften med «feil» eller annerledes bakgrunn, 
setter stor pris på at de har fått sjansen og at de blir fulgt tett og 
godt opp, avslutter han. 

Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskin-
entreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak 
som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med 
oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. 
MEF håper at prisen kan bidra til å synliggjøre 
det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av 
næringslivet, og at den vil inspirere og motivere 
bransjen som helhet. 
 
Kåringen av Årets lærebedrift 2022 finner sted 
i januar på Arctic Entrepreneur 2023.

STORTRIVES: Lærlingene 
Sindre Matre og Steffen 
Strand Korsnes er rela-

tivt ferske lærlinger hos 
Landmark Maskin. De 

stortrives så langt.

FØRSTE LÆRLING: Faglig leder Kåre Magnar Hestenes var bedriftens 
første lærling for 25 år siden. «Her er maskinen din!» var det en som sa 
til ham, og så var det bare å begynne og jobbe.

VEKST: Landmark Maskin har vokst fra drøyt 40 ansatte for fem år siden til 75 i dag. I 2019 kjøpte Bertelsen & Garpestad AS 51 prosent av selskapet.

«Jeg begynte forrige tirsdag, og koser meg veldig hittil. Snart 
skal jeg ut på et stort VA-prosjekt på Karmøy, som blir veldig 
spennende»

Steffen Strand Korsnes, lærling
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Sikkerheten for maskinførere som jobber på steder hvor det kan 
finnes rester av sprengstoff eller forsagere (eksplosiver som ikke 
har gått av ved avfyring) er uten tvil viktig. Det gjøres stadig tiltak 
for å bedre sikkerheten, men allikevel skjer det ulykker. 

Den sikreste måten å unngå personskader på er å bruke ubeman-
nede maskiner på slike områder, men det er ofte upraktisk og 
ikke minst kostbart. En annen måte er å bruke gitter foran rutene 
i førerhytta, men det stopper ikke småstein og glassbiter fra å 

trenge inn i førerhytten. For å imøtekomme kravene og ønsker fra 
maskineiere/-førere er det kommet flere typer av sikkerhetsglass 
på markedet, og blant de nyeste er sikkerhetsglasset fra Xplosafe. 

HØYT TEMPO
Da Anleggsmaskinen ankommer lokalene til Xplosafe på Skui, 
ikke langt fra Sandvika i Viken, spør vi etter Kai. 

– Det er Kai Børre dere skal møte. Du skjønner vi har tre ved 

navn Kai her, sier en smilende og meget imøtekommende Chris 
Sæter. Han er én av fem ansatte i den relativt nystartede sikker-
hetsglassprodusenten, og forteller at i tillegg til Kai Børre, som er 
gründer og daglig leder, jobber faren til Kai Børre her, han heter 
Kai Henrik, begge med etternavn Andersen, og tredjemann er Kai 
Marius Klein. Vi blir servert en kopp kaffe, og snart kommer en 
ivrig Kai Børre inn lokalet. 

– Du skjønner jeg trives best ute hos kundene eller i produk-
sjonshallen, og ikke så godt bak pc-skjermen, sier han, og forteller 
at selskapet leverte sine første sikkerhetsruter ved nyttår, og har 
så langt levert ca. 300. 

Kai Børre Andersen drev i mange år flere Riis Bilglass-avdelinger, 
og kjørte roadracing profesjonelt i ti år, blant annet VM i 
Supersport. Etter å ha solgt bilglass-virksomheten startet han med 
import og salg av sikkerhetsfilm, men etter en ulykke på motor-
sykkelen ble han liggende på sykehuset en periode. Det var da han 
fikk ideen til å utvikle sikkerhetsglass for bruk på anleggsmaskiner. 

LOKALE LEVERANDØRER
– Jeg ble kontaktet av en stor aktør i bransjen som kjente godt til 
at jeg hadde jobbet med bilglass og sikkerhetsfilm, og som mente 
jeg burde lage sikkerhetsglass til maskiner, sier Andersen. Han 
forteller at han straks begynte å tenke ut hvordan det skulle gjøres, 
og at det var flere kriterier som skulle oppfylles. 

Kai Børre Andersen jobbet med bilglass i mange år og leverte i tillegg sikkerhets-
film for bruk på blant annet anleggsmaskiner. Da en stor maskinaktør tok kontakt 
med ønske om å øke sikkerheten for maskinførerne, utviklet han like godt en ny 
type sikkerhetsglass. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Utviklet 
sikkerhetsglass 
fra sykehussengen

STATENS VEGVESEN HÅNDBOK V773,  
VEILEDNING BYGGEKONTRAKTER. 

C2 - 31.16 Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø Anleggsmaskiner – krav til glass for maski-
ner i fareområde: 
Maskiner som arbeider i område der det er fare for 
gjenstående udetonert sprengstoff, skal være utstyrt med 
sikkerhetsglass i henhold til EN-standarder EN-1063 og 
EN 13123-2:2004 som hinder at operatør blir skadet 
dersom det skal skje en detonasjon av det gjenstående 
sprengstoffet. 

Det skal normalt ikke være gjenstående sprengstoff, men 
siden dette kan forekomme, er det stilt krav til spesielt 
glass som hinder skade. 

Når det gjelder hvilke maskiner som kommer inn under 
kravet kan det bli en diskusjon på anlegget, og det er 
her viktig med en god dialog. Det er ikke to streker 
under svaret her. Dersom en lastebil kjører til og fra 
med sprengsteinsmasse fra skjæring til linja, vil denne 
normalt sett ikke ha krav om sikkerhetsglass som nevnt 
over. Men dersom bilen kjører forbi tett på eller blir 
stående med eksponeringsflate rett mot fareområde slik 
at operatør utsettes for risiko, vil bilen ha krav om glass 
i sikkerhetsglass i henhold til EN-standarder EN 1063 og 
EN 13123-2:2004. I tvilstilfeller må man vise skjønn her, 
og gjerne tenke alternativt, ved at man rigger lastings-
området slik at lastebiler eller dumpere ikke får glass 
eksponeringsflate mot fareområdet.

TEAM: Xplosafe startet opp ved 
nyttår og har levert flere hundre 
sikkerhetsglass så langt i år. 
Veidekke er blant entreprenørene 
som har montert sikkerhetsglass 
på flere maskiner. Foran Chip Foose- 
pickupen er tre av Xplosafe- 
teamet samlet, fra venstre Chris 
Sæter, Kai Børre Andersen og 
Pawel Piotrowski. 

PRODUKSJON: I lokalene på 
Skui utvikles og produseres 

sikkerhetsglass i 12 mm 
polykarbonat og med rammer 

i aluminium for bruk på en 
rekke anleggsmaskiner. 

ENKELT: Daglig leder og gründer Kai Børre Andersen viser hvor enkelt 
det er for en person å montere selskapets sikkerhetsglass. Ruten veier 
kun ca. 35 kilo og skrus fast i originalfestene. 



SIKKERHET: Kai Børre Andersen forteller at Xplosafe legger på coating 
både på ut- og innsiden av polykarbonaten. Dette for å hindre riper og i 
tillegg redusere UV-stråling. 
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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

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.

– Glasset skulle være lett å se gjennom, det skulle ha lav vekt og 
selvfølgelig sikkert, sier Andersen. Det var viktig for han at ruten 
skulle være mest mulig lik standard glassrute og uten ujevnheter, 
som kan oppstå i ruter av polykarbonat. Ujevnheter i glasset kan 
gjøre at maskinføreren blir uvel etter noen timer bak spakene. 

Han tok kontakt med en svensk produsent av polykarbonat og 
et lokalt sveisefirma som er gode på aluminium, og fikk laget en 
prototyp. 

– Polykarbonat er 300 ganger sterkere enn glass i samme tykkelse, 
og vi bruker 12 mm tykke plater i rutene. I tillegg legges det på 
en coating på begge sider for å hindre riper og som reduserer 
UV-stråler. Ramma lages i aluminium av et lokalt mekanisk verksted 
som holder til 250 meter lengre ned i gata her, og alt av syrefaste 
bolter og skruer er også fra en lokal leverandør, sier Andersen. Han 
forteller at tetningslisten de bruker er samme type som brukes i 
offshore-bransjen, og at denne også lages av et lokalt firma. At 
Andersen valgte en ramme i aluminium gjør at en frontrute fra 
Xplosafe kun veier ca. 35 kilo og enkelt monteres av en person.

TRE KILO DYNAMITT
Før Andersen startet full produksjon fikk han testet at ruten 
tilfredsstiller kravene til standarden EN 13124-2, som setter krav 
til eksplosjonsmotstand. 

– Vi monterte ruta i en container som ble plassert i steinbrud-
det til Franzefoss. Tre kilo dynamitt ble plassert tre meter fra 
ruta og fyrt av. Jeg var sikker på at ruta skulle gå, men da støvet 
la seg var ruta like hel, men det var fullt av hull i containeren, 
sier Andersen. 

Siden da har det vært full fart hos Xplosafe, og han forteller at de 
så langt har ruter som passer til alle Nextgen-gravemaskinene (fra 
16 tonn) til Caterpillar, Volvo-gravere fra 14 tonn, Liebherr-gravere 

fra 16 tonn (både lang og kort hytte) og de er nå i gang med å lage 
ruter til Hitachi- og Komatsu-gravere. 

– Vi er også i gang med å utvikle ruter for bruk på hjullastere 
som brukes i kantklipping. Ryker en lenke på kantklipperutsty-
ret vil man ikke ha den inn i førerhytta, sier Andersen. Ruter til 
hjullastere er ofte buede og er mer krevende å lage enn ruter til 
gravemaskiner. 

Andersen forteller at de ikke bare leverer sikkerhetsglass til bruk 
som frontruter, men til alle rutene i førerhytten. Mens frontru-
tene enkelt skrus fast i originalfestene på maskinene, blir side- og 
bakruter limt. 

ALLE MASKINER
Siden Xplosafe begynte å levere sikkerhetsglass ved nyttår, har de 
fått mange entreprenører på kundelisten, som blant annet Veidekke 
og Hæhre, og utleieselskapet Rental Group. Andersen forteller at 
de har hatt tett samarbeid med entreprenører i forbindelse med 
utviklingen, og at dette har bidratt stort i oppstartfasen. 

Sikkerhetsglass monteres vanligvis på store gravemaskiner som 
jobber i tunneldriving, riving og ikke minst i sprengstein, men 
enkelte entreprenørselskaper har sett at montering av sikkerhets-
glass er en enkel og god sikring av maskinfører i alle typer arbeid.  

– Veidekke har uttalt at de skal ha sikkerhetsglass på alt av 
gravemaskiner, både på belter og hjul, sier Andersen. 

Som nevnt har Xplosafe levert ca. 300 ruter i Norge så langt i 
år og alt salg går gjennom maskinforhandlerne. Nå er selskapet 
er nå i gang med å etablere seg i Sverige og Finland. 

– Vi har brukt lang til på å utvikle noe som er bra, men det 
viktigste er ikke å bli veldig store, men serve de kundene vi har 
på en god måte, avslutter Kai Børre Andersen. 

ESKE: Alle rutene blir levert med et monteringskit som inneholder bruks-
anvisning, godkjenninger, og monteringsskruer i syrefast stål. 

PRODUKSJON: Chris Sæter i ferd med 
å gjøre klar aluminiumsrammen før 
innmontering av sikkerhetsglasset. 
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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/

Gjerstad Products AS
4993 Sundebru
Tlf: +47 37 11 91 00
mail@gjerstad.com
www.gjerstad.com/

Grønt Punkt
Postboks 91 Skøyen 0212 Oslo
Tlf: 22 12 15 00
post@grontpunkt.no
www.grontpunkt.no

Gummi-Industri AS
3474 ÅROS
Tlf: 90 55 22 32
post@gummi-industri.no
www.gummi-industri.no/

Hardlife AS
Storebotn 48, 5309 Kleppestø
Tlf: 56148000
info@hardlife.no
www.hardlife.no

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

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

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

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

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 Norge AS
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

Målet mitt som ny styreleiar i MEF er å være: 
Inkluderande, lyttande, søkande – og deretter 
fast i klypa når vi først har konkludert!

Vi har store oppgåver framfor oss. Vi skal fortsette å kjempe 
for medlemmene!

 ■ Det betyr å kjempe mot dei politiske signala om kutt i 
arbeidsmengde frå 2023 

 ■ Det betyr å be staten, fylka og kommunane om å dele 
byrdene med oss i forhold til den krisa bransjen står i.

 ■ Det betyr å kjempe for fleire skuleplassar
 ■ Det betyr å seie ja til eit grønt skifte 
 ■ Men og nei til urealistiske forventningar om rask over-

gang til ein elektrisk maskinpark

Internt i MEF skal vi løfte organisasjonen vidare
 ■ Vi skal få Smart MEF på plass så raskt som mogleg
 ■ Vi skal vidareutvikle MEF-skulen
 ■ Vi skal fortsett ha fokus på ei sterk juridisk avdeling
 ■ Vi skal arbeide svært tydeleg og målretta for innflytelse 

i norsk politikk
 ■ Vi skal vidareføre Julies linje tett på medlemmane våre

Eg er veldig takknemleg og glad for å få med meg så dyktige 
og kvalifiserte damer og menn inn i hovudstyret. 
Og for at vi har så dyktig administrerande direktør og 
tilsette i MEF. Dette blir bra!

Eg hadde min første sommarjobb då eg var 11 år. Trekke 
spiker, renovere forskaling, stable og rydde.
Eg hadde ikkje tenkt å byrje med det same som faren min, 
Magne Hope. Eg ville ikkje arbeide døgnet rundt.
Men slik blei det - maskinentreprenør blei mitt liv. Eg har 
ikkje angra et sekund!

No er eg klar for å arbeide enda litt meir. På ein ny arena.
Eg skal gi MEF all den kraft og styrke organisasjonen treng 
frå ein styreleiar.

Øystein Hope
Styreleiar i MEF

STORE OPPGAVER

   

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!

Bli med MEF og Messereiser på tur til 
München og Bauma 24. - 30. oktober 

Skann koden for å melde deg på:  

Øystein Hope er valt til ny styreleiar i MEF. Her er hans bodskap til bransjen, 
våre 2300 medlemsbedrifter med 40.000 tilsette og til norsk politikk.
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REGION SØRVEST

50 ÅRS MEDLEMSKAP
Vi gratulerer Ola Fisketjøn 
AS med 50 års medlemskap 
i MEF. 
Firmaet ledes stødig av 
Dag Fisketjøn. 
Dag har vært engasjert i 
MEF i flere ulike styreroller, 
og er fortsatt en stor støt-
tespiller som kommer med 

mange gode innspill til vårt arbeid. Vi setter stor 
pris på ditt engasjement for anleggsbransjen!

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

BLI MED MEF 
TIL BAUMA 
MEF skal også på Bauma, verdens største anleggs-
utstilling, 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 

REGION ØST

MÅNEDENS LÆRLING
Håkon Eriksen
Alder: 18 år 
Bedrift: Fossum Anlegg As , 
Østfold 
Utdanning: Vg1 bygg og 
anlegg vg2 Anleggsteknikk
Fag: Anleggsmaskinfører 
Hva liker du best med jobben: 
At det er variasjon i det 
daglige arbeidet og det sosiale 
med kollegaene. 
Interesser/hobby: Alt som 
durer og går av maskiner 
og biler.

SAMHANDLINGSMØTE
MEF hadde samhandlingsmøte med kommunene i Gjøvik-re-
gionen 31. august. Et nyttig og interessant møte hvor 
kommunene som Byggherre var hovedtemaet. Veldig fint å 
få samlet alle på denne måten!

JUBILEUMSFEST
Takk for at vi fikk være med på 
feiringen av 20 års jubileet til Brødr. 
Ødegård AS 20. august. En flott kveld 
med taler, god mat og god underhold-
ning. Gratulerer igjen!

BÅTTUR I ØSTFOLD
MEF Region Øst hadde en flott båttur med 
medlemmer i Østfold 14. august. Nydelig vær, 
mat og folk! Regionsjef Espen Alvestad hadde 
faglig innlegg, før gjestene kunne kose seg med 
reker i sola. 

OKAB

UTDELING AV 
ARBEIDSKLÆR
OKAB-kontorene rundt om i landet har 
nå vært rundt på de fleste videregående 
skolene og levert ut arbeidsklær til de 
ivrige elevene som nå er i gang med sin 
utdanning mot anleggsbransjen!

FØLG MEF 
OG OKAB 
i sosiale medier 
for siste nytt og opp-
dateringer i bransjen:

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

REGION VEST

MEDLEMSBESØK MED 
JULIE BRODTKORB
Fredag 2. september gjennomførde MEFs adm.dir. Julie  
Bordtkorb og regionsjef Paul Olaf Baraas medlemsbesøk i Vest. 
Først hjå AS Oster Transport & Entreprenørforretning represen-
tert ved dagleg leiar Veronica Ahmer, Monica B. Vevle og  
Osterfjord Maskinstasjon AS representert ved sjefen Nina Ahmer.
Deretter besøkte vi Hansen og Eknes AS og hadde samtalar 
med Tommy Hansen og Stig Eknes.
Tema som var omsnakka var stoda dei enkelte bedriftene, 
utfordringane med kostnadsauke, marknad framover, kva MEF 
arbeider med, kurs og kompetanse og ein god del andre tema. 
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REGION SØRØST

NYE MEDLEMMER
Vi ønsker velkommen til nye medlemmer i Region Sørøst!
➜ Vei og Eiendom AS, Rokkestad Maskin AS, Søndre Strand 
➜ Fjellsprenging AS og Kveta Transport AS i MEF avd. Buskerud. 
➜ Helge Skretting og Maskinentreprenør Ingar Løver AS 
 i MEF avd Vestfold. 
➜ Grenland Betongsaging AS i MEF avd. Telemark. 

50 ÅR PÅ VEIEN
MEF og MEF Region Sørøst gratulerer T Engene 
AS med solide 50 år på veien 1972-2022 
T. Engene As har vært medlem siden 1981.  
Takk for invitasjon og en solid feiring på Oset 
Høyfjellshotell i august.  

SIKKERHETSKURS
47 motiverte og fornøyde VG2 elever gjennomførte sikkerhetskurs på 
Re VGS i slutten av august. MEF Region Sørøst står for undervisningen 
av de kommende anleggsarbeiderne. Vi ønsker lykke til videre!

MEDLEMSMØTE I VESTFOLD
6. september gjennomførte vi medlemsmøte for MEF Vestfold 
på Quality Hotel Grand Larvik. Det var bra oppmøte med ca. 70 
deltagere. Vi hadde bedriftsbesøk til Larvikittblokka AS 
Fokus var på innmåling av ledninger i grunnen, samt Forskrift 
om utførelse av arbeid - kapitel 21 gravearbeid. Innlegg fra 
kveldens bidragsytere, Hella Maskin AS og Volvo maskin.
Takk til alle som deltok!

RESSURS OG MILJØ

NYE MEDLEMMER I 
MEF SKOG
AltiSkog er blitt medlemmer av MEF Skog. 
AltiSkog har base i Kristiansand, men opererer 
over hele landet. MEF Skog er glade for å få 
med Fredrik og Geir & Co på laget og ønsker 
AltiSkog varmt velkommen til MEF Skog!

SKOG I NORD
MEF Skog deltok 
i august på Skog 
i Nord i Alta. 
Befaring av tynna 
furubestand F11.

MEF Skog holdt 
innlegg om ramme-
vilkår for skogsen-
treprenører i Nord-
Norge, inkl. vårt 
forslag til diesel-
kompensasjon.

STYRESEMINAR 
FOR MEF SKOG
MEF Skog hadde styreseminar/skog-
sentreprenørmøte i Larvik i slutten 
av august. Styret fikk i den forbin-
delse en omvisning i Fritzøehus Park. 
Guide var lokalhistoriker Tor Bjørvik. 
På bildet øverst poserer Anderas 
Råhem foran noen røslige graner.

JUBILANT
Vi gratulerer Hagen & Sønn AS med 25 års medlem-
skap i MEF. Firmaet drives i dag av brødrene Oddvar 
og Øyvind Hagen, men far Torgeir er fortsatt med ute 
og jobber lange dager til tross for sine anselige 82 år. 
Takk for tilliten. 



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  helelektrisk maskinpark 
innenfor mobilkran, fra våren 2023.

Fremtiden er elektrisk

● ØMS reparerer alle typer anleggsmaskiner, skinnegående 
 maskiner og personlifter
● ØMS utfører sertifisering og årlig kontroll av alle typer 
 masseforflyttningsmaskiner, personløftere og arbeidsplattformer.
●	 Vi utfører Teknisk Jernbanekontroll (TKF) i samarbeid med 
 Bane NOR og Mantena.
● Vi har fokus på alle typer anleggsmaskiner.

ØMS Rail & Maskin AS - Din partner innen Anlegg & Bane 
Øvre Skaugvei 14, 1911 Flateby | Tlf: 410 04 620 

www.oems.no
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Samferdsel

Totalleverandør av trafikkmateriell

Sjekk oss ut på
www.bdsamferdsel.no



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:
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