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kan du være trygg på at vi leverer kvalitet. 
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rototilt.com

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

Dette er vår største nyhet. Hittil.

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

Vår største nyhet hittil …

NYHET!

AS Hydrema
www.hydrema.com

Service: 613 14 010

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

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

Snakk Med Dumperspesialisten! 

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

Kan du välja, välj el

www.atlascopco.com

READY FOR THE FUTURE?

Byggebransjen er i endring for å redusere 
klimagasser. Hva betyr de nye miljøkravene 
for entreprenøren? Hvis du velger strøm, 
hjelper du med å redusere utslippene.

Er du klar
for fremtiden?

www.atlascopco.com
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Den kalde, fine tida?
Det går unektelig mot mørkere og kaldere tider igjen. Dette er vi jo vant til her i landet, og mange 
setter til og med pris på årstiden vi nå går inn i. Joachim «Jokke» Nielsen sang også om den 
«kalde, fine tida». Akkurat i år handler imidlertid de kaldere og mørkere tidene ikke bare om vær 
og klima. Vi våkner stadig opp til nye prisrekorder på strøm. Også prisen på diesel og de fleste 
andre innsatsfaktorene i våre bransjer har som kjent steget brått det siste året, og mange selskaper 
ser med bekymring på fremtiden. Samtidig øker også rentene, mens aksjemarkedene faller og 
boligprisene ser ut til å være på vei nedover. Det internasjonale pengefondet (IMF) uttalte nylig at 
det nå er en reell fare for global resesjon. 

I det nylig fremlagte statsbudsjettet foreslås et kutt på over én milliard kroner i dieselavgifter; en kjær- 
kommen håndsrekning til bransjene våre. Samtidig økes arbeidsgiveravgiften, og flere store «gryteklare» 
veiprosjekter blir satt på vent. Det betyr mindre jobb for bedrifter som kanskje allerede sliter. 

Enda dystrere er det storpolitiske bildet. Helt siden Putin i februar tok verden på senga og 
invaderte Ukraina på reneste Hitler-vis, har vi gått med en vond klump i magen. Nylig ble to gass- 
ledninger sannsynligvis sprengt hull på i Østersjøen. Og i skrivende stund varsler Russland skyte-
øvelser like utenfor nordnorsk farvann. Begrepet «å rasle med sablene» er velkjent. Men her om 
dagen leste jeg at Putin nå «rasler med atomknappen». Jeg klarte ikke helt å 
holde smilet tilbake – for hvordan kan man rasle med en knapp, liksom? Likevel 
er det selvsagt ikke noe å le av, for Putin og hans nærmeste (og for å gjøre vondt 
verre, også Nord-Koreas Kim Jong-un) hinter jo stadig vekk om atomvåpen. Vi  
skal mange tiår tilbake siden sist verden føltes like usikker og ustabil. Men det 
gikk godt den gangen, og vi får håpe det «blåser over» denne gangen også. Selv 
om uopprettelig skade naturligvis allerede har blitt påført befolkningen i Ukraina.

Runar F. Daler – rd@mef.no
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– Vi har jobbet hardt for å vekke denne regjeringen. Anleggs-
bransjen opplever at de har sovet tungt og glemt oss. Men nå har 
finansministeren endelig våknet. Statsbudsjettet viser at de har 
forstått at norske entreprenører er en ryggrad i Distrikts-Norge, 
sier Julie Brodtkorb.

Ifølge MEF øker regjeringen vedlikeholdsbudsjettet med nær 1 
milliard kroner, til 9.4 milliard kroner. 

– Med de enorme kostnadsøkningene det siste året, betyr denne 
økningen at vedlikeholdet videreføres på samme nivå som de siste 
årene. Det er positivt i et budsjett som på nesten alle områder 
opplever kutt, sier Brodtkorb.

LYTTET TIL MEF
Julie Brodtkorb leverte i sommer et krav til finansministeren om 
å redusere prisene på anleggsdiesel. 
– Regjeringen har lyttet til MEF. I et stramt statsbudsjett bruker 
de 1.3 milliarder kroner på å kutte prisen på anleggsdiesel, ifølge 
meldingen.

– Krisen er ikke over, men det er et positivt bidrag og det viser 
at regjeringen har forstått alvoret.

MEF opplyser at de i mange år har jobbet mot urettferdigheten 
i dagens momssystem, der entreprenører som ikke har fått betalt 
for utført jobb på grunn av en tvist må betale moms.

– Regjeringens forslag til løsning skal ut på høring og vi forventer 
at denne saken endelig blir løst, skriver MEF.

Selv om flere av MEFs krav er ivaretatt, uttaler Brodtkorb at 
hun er bekymret for reduksjonen på det samlede veibudsjettet.
MEF mener dette er de viktigste grepene i regjeringens forslag 
til statsbudsjett:

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
Vedlikeholdsbudsjettet øker med 780 mill. kroner. Veksten spises 
opp av den rekordhøye prisveksten, men sikrer at vedlikeholds-
nivået videreføres. I et stramt statsbudsjett er det en god nyhet.

Det samlede veibudsjettet svekkes med minus 376 millioner 
kroner. Det betyr at flere store prosjekter utsettes. Disse prosjek-
tene rammes:

 ■ E6 Megården-Mørsvikbotn i Nordland
 ■ E16 Hylland-Slæen i Vestland
 ■ Fellesprosjektet i Vossebanen/E16 Arna-Stanghelle i Vestland
 ■ E134 Røldal-Seljestad i Vestland
 ■ E134 Saggrenda-Elgsjø i Viken

 ■ E134 Oslofjordforbindelsen, fase to i Viken
Videre foreslås 63,8 mill. kr til tilskuddsordningen til pilot-
prosjekter for fossilfrie anleggsplasser.

ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET
Regjeringen foreslår å bevilge 175 millioner kroner i 2023 til en ny 
ungdomsgaranti. Målet er at flere unge skal fullføre utdanning og 
komme i arbeid. Bevilgningen skal brukes til å ansette betydelig 
flere veiledere ved NAV-kontorene, slik at unge under 30 år som 
trenger hjelp til å komme i arbeid får tettere oppfølging. Blant annet 
skal en fast kontaktperson bidra til å bedre koordineringen mellom 
ulike instanser, som for eksempel mellom NAV, helsetjenestene 
og utdanningssek toren.

Ny plan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Regjeringen 
legger frem 35 forslag og bevilger 30 mill. kr til oppfølging av planen.

FINANSDEPARTEMENTET
Skatt: Formuesskattesatsen økes fra 0,95 til 1,0 prosent i trinn 1.
Avgift: Det samlede avgiftsnivået for anleggsdiesel (grunnavgift for 
mineralolje og CO2-avgiften) reduseres med 92 øre (24 prosent 
reduksjon). Samtidig innføres det et omsetningskrav (7 prosent) 
for biodrivstoff til ikke-veigående maskiner. Finansministeren 
har uttalt at den samlede virkningen av endringene vil være en 
reduksjon på ca. 50 øre pr. liter anleggsdiesel.

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
Det bevilges 500 mill. kr til Enova for økt elektrifisering av tung- 
transport og anleggsmaskiner m.m.

For første gang lager regjeringen en overordnet plan for klima- 
politisk styring. Planen dekker rapportering etter klimaloven, 
redegjør for utslippseffekten av statsbudsjettet og presenterer et 
styringssystem for hvordan vi når klimamålet for 2030.

KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET
Tilskudd til bredbåndutbygging økes til 412 mill. kr. Dette er en 
økning på 108 mill. kr (35 prosent).

 ■ Rammetilskuddet til kommunene økes med 8,2 prosent.

Julie Brodtkorb, administrerende 
direktør i MEF, roser finansministeren 
for å ha prioritert veivedlikehold og 
billigere anleggsdiesel i et stramt stats-
budsjett. - Det er godt nytt for 40 000 
distriktsarbeidsplasser, sier Brodtkorb.
Tekst: Njål Hagen – nh@mef.no 

MEF OM STATSBUDSJETTET: 

– Vedum har våknet!
 ■ Rammetilskuddet til fylkeskommunene økes med 5,7 prosent.

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET
Bevilgningene til flom- og skredforebygging økes med om lag 11 
mill. kr til 382 mill. kr totalt (ca. 3 prosent). 

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
Bevilgningene til Klagenemndssekretariatet (KOFA) økes med 
ca. 1,6 mill. kr (4,6 prosent).

SKOLE OG UTDANNING
Tilskudd til landslinjer øker med 1,2 prosent. I tillegg øker tiltak 
for fullføring av videregående opplæring med 16 prosent.
Kutt i lærlingtilskudd: Nominell videreføring av lærlingtilskuddet. 
Lærlingtilskuddet videreføres i 2023 på samme nominelle nivå 
som i 2022. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet med 
105,9 mill. kroner.
Økning i tilskudd til flere læreplasser: Regjeringen foreslår å øke 
tilskuddet til flere læreplasser og bedre læreplassformidling til nær 
460 millioner kroner. Det er 80 millioner mer enn i 2022. Hvert år står 
mange yrkesfagelever uten den læreplassen de trenger for å fullføre 
videregående opplæring. I 2021 var det 6600 søkere som stod uten plass.
Styrking av «Fagbrev på jobb» ordningen: Regjeringen foreslår tiltak 
som vil gi voksne uten fullført videregående en ny sjanse. I 2023 vil 
de øke tilskuddet til «Fagbrev på jobb»-ordninga til 60 millioner 
kroner, mot 46 millioner i år. Ordningen gir voksne mulighet til å 
ta fagbrev mens de jobber og får lønn. Tilskuddet ble etablert i 2020 
som svar på utfordringer i arbeidsmarkedet under pandemien.
Endringer i opplæringsloven: Regjeringen foreslår 61 millioner 
kroner til å legge til rette for flere lovendringer som skal bidra 
til at flere fullfører. Regjeringen tar sikte på å fremme forslag om 
ny opplæringslov våren 2023. Lovendringene som disse midlene 
etter planen skal finansiere er:

 ■ Utvide øvre aldersgrense for målgruppen for oppfølgingstje-
neste for personer utenfor utdanning og arbeid fra 21 til 25 år.

 ■ Tilgang til rådgiving for lærlinger.
 ■ Plikt for kommunene og fylkeskommunene til å sørge for rådgi-

ving for voksne i grunnopplæringen.
 ■ Rett til særskilt norskopplæring for voksne i grunnopplæringen.
 ■ Plikt for kommunene og fylkeskommunene til å gi en trygg 

og god overgang fra grunnskolen til videregående opplæring.

I tillegg foreslår regjeringen å føre videre tilskuddet som skal 
finansiere en rett til fullføring og en rett til yrkesfaglig rekvalifi-
sering, som samlet vil utgjøre om lag 450 millioner kroner i 2023.
Reduksjon i bevilgninger til private skoler: Det foreslås å redusere 
tilskuddet til private skoler med 40 millioner i 2023. Dette kan 
også ramme anleggslinjene ved Tomb og Tryggheim vgs. som til 
sammen har 30-40 elever på Vg2 Anleggsteknikk.
Økning i utstyrsstipend: Bygg- og anleggsteknikk flyttes opp i en 
ny satsgruppe (fra 4 til 5) Dette betyr en økning fra kr 4603 til  
kr 5915, som er en månedlig økning på kr 1312,-
Økning i borteboerstipend: Økning med kr 660,- pr. mnd.

SKOG
Landbrukets utviklingsfond (LUF) som øremerkes skogbrukstiltak 
økes med 39 mill. kr til 260 mill. kr.

GJENVINNING OG AVFALLSHÅNDTERING
Det varsles nå en kraftig økning av CO2-avgiften på forbrenning 
av avfall, og dette treffer samtlige avfallsbedrifter og deretter deres 
kunder direkte.

Avgiften økes 141 prosent og settes nå til 261 kr pr. tonn avfall 
levert til forbrenning. Formålet er å redusere forbrenningen av 
avfall som gir mye CO2-utslipp.

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF, roser finansministeren 
for å ha prioritert veivedlikehold og billigere anleggsdiesel i et stramt 
statsbudsjett. (Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven)

I over fem år har Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) jobbet for at entreprenører som havner 
i tvist ved oppgjør, skal slippe å betale MVA før saken er avgjort. 

– I dag leverte regjeringen på dette, sier MEFs administrerende 
direktør, Julie Brodtkorb, da statsbudsjettet ble fremlagt torsdag 
6. oktober. 

Akkurat hvordan ordningen blir skal på høring, men regjeringen 
har budsjettert med et proveny på 100 mill., skriver Maskinentre-
prenørenes Forbund i en pressemelding. 

– Det er en stor seier for vår næring at entreprenører skal slippe 

å betale staten MVA før de selv har fått betalt en krone. Senter-
partiet har vært det partiet som har vært mest engasjert i denne 
saken og i dag leverer de, sier Julie Brodtkorb.

Illustrasjonsfoto: Njål Hagen

Slutt på at entreprenørene er bank for staten!

Arbeidslampe LED 

Arbeidslampe LED 1 parVinsj

Telefon: 69 10 23 00
okonomi-deler.no
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Slepe-løftekjetting
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stropp Måletråd bensin og diesel



SIDE 10 ANLEGGSMASKINEN | NR.08 | OKTOBER 2022

AKTUELT

– Dette er et meget stramt budsjett. Vi har hatt en flat bevilgning 
de siste tre årene, samtidig som prisveksten er høy innenfor drift, 
vedlikehold og utbygging. Når prisveksten må dekkes innenfor 
eksisterende rammer betyr det lavere aktivitet. Vi skal fortsatt 
prioritere å holde veiene åpne og trygge, sier veidirektør Ingrid 
Dahl Hovland. 

– Budsjettforslaget slår mest ut på investeringer på riksvei, som 
vil bli på om lag 10,2 milliarder kroner i veivesenets regi.

– Den ekstraordinære økonomiske situasjonen, med kraftig 
prisvekst på flere områder, gjør at vi er pålagt å redusere inves-
teringene våre kraftig. Jeg forstår at dette vil være skuffende for 
veldig mange. Men vi må forholde oss til realitetene, sier Hovland.

BRÅSTOPP FOR NYE RIKSVEIINVESTERINGER
Budsjettforslaget betyr at de fire veiprosjektene som veivesenet har 
prioritert høyest for byggestart i 2023 er alle blitt satt på vent: E134 
Oslofjordforbindelsen (Viken), E134 Røldal – Seljestad (Vestland), 
E6 Megården – Mørsvikbotn (Nordland) og E16 Hylland – Slæen 
(Vestland). Men Statens vegvesen arbeider videre i 2023 med 32 
prosjekter som allerede er under bygging.

Ifølge veivesenet gir budsjettforslaget muligheten til å forbedre 
standarden på flere utbedringsstrekninger.

E69 Skarvbergtunnelen i Troms og Finnmark ferdigstilles, og 
det skal i tillegg være rom for flere nye mindre skredtiltak.

– Det arbeides videre med OPS-prosjektene rv. 555 Sotrasam-
bandet og E10/rv.88 Hålogalandsveien med planlagt byggestart i 
2023, sier veidirektøren.

VEDLIKEHOLDSETTERSLEPET VIL ØKE 
Budsjettforslaget skal legge opp til en bevilgning på 9,4 milliar-
der kroner til drift og vedlikehold, en økning på 780 millioner. 
Økningen skal være et resultat av ekstraordinært høye priser og 

at kostnadene til veidriften 
har økt etter at driften av 
fylkesveier og riksveier ble 
splittet opp i forbindelse 
med regionreformen i 
2020.

– Forslaget gir også 
en styrket satsing på å ta 
vare på veinettet vi har. Vi 
kommer til å gjøre nødven-
dige utbedringer i veinettet 
i 2023, blant annet utbe-
dring av bruer, veier og 
oppgradering av tunneler, 
sier Hovland. 

– Omfanget av vedlike-
holdet vil være avhengig av 
hvor store prisøkningene 
blir og hvor krevende årets 
vinter blir.

– Vi vil ikke klare å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på riksveiene. 
Men mer automatisert innsamling og analyse av tilstandsdata 
vil setter oss i enda bedre stand til å prioritere ressursene der de 
trengs aller mest, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

FAKTA OM RIKSVEIENE
Riksveinettet består av 10 600 km vei og 16 riksveiferjesamband. 
845 km riksvei er firefelts vei med fysisk atskilte kjørebaner og 
1240 km to- og trefelts vei med midtrekkverk.

Det er 1540 km gang- og sykkelvei i tilknytning til riksvei. 
Veivesenet ivaretar om lag 6000 bruer og 600 tunneler på riks-
veinettet. 

Stramt budsjett for riksveiene
Med unntak av to OPS-prosjekter betyr regjeringens forslag til statsbudsjett 
bråstopp for nye store veiprosjekter for Statens vegvesen i 2023. I forslaget 
reduseres veivesenets investeringer med 2,6 milliarder.
Tekst: Redaksjonen – anleggsmaskinen@mef.no

 Veidirektør Ingrid Dahl Hovland. 
(Foto: Knut Opeide)

Ekstrand 
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TLX-serien
- Kopplingen som klarar de tuffaste applikationerna

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

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

 “Heavy-duty” kopplingen som klarar höga 
tryckimpulser och extrema chockflöden
 -en robust koppling helt enkelt
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UTDANNING UTDANNING

Vi møter tre av de fem lærlingene hos Opplæringskontoret for 
anleggs- og bergfagene (OKAB) i Trondheim, sammen med opplæ-
ringskonsulent Venche Kulbotten. Ingen av lærlingene trengte 
lang betenkningstid da de fikk vite om muligheten for å tilbringe 
tre måneder av læretida i Toscana.  

VIL UTFORSKE VERDEN
– Det å bo i et annet land. Når får man muligheten til det, liksom? 
Etter hvert, når man får familie, unger og fast jobb, så blir det 
mye vanskeligere å få til. Så jeg tenkte det var lurt å gjøre det nå 
som sjansen dukka opp. Det sier Ingrid Olea Alstad (21), lærling 
i anleggsmaskinførerfaget hos trondheimsbedriften Anleggsmas-
kiner AS. 

– Jeg ser ingen grunn til ikke å dra, så jeg bestemte meg med én 
gang, sier Magnus Grønning (21), andreårs anleggsgartnerlærling 
hos Ottar Augdal AS, som holder til på Heimdal.

– Selv om jeg jeg trives veldig godt i jobben min her hjemme, så 
er jo dette noe helt nytt og spennende. Og jeg har lyst til å utforske 
verden, smiler han.

Ole André Rønsåsbjørg (21), andreårslærling i vei- og anleggs-
faget hos stjørdalsentreprenøren Arne Hernes AS, var heller aldri 
i tvil om at dette var noe han ville, og han nikker samtykkende til 
sine to lærlingekollegaer.

ÅPENT FOR ALLE
Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og 
idrett. Med et budsjett på 28,8 milliarder euro for perioden 2021-
2027 er Erasmus+ verdens største utdanningsprogram. Enkelte 

yrkesfagretninger er sterkt overrepresentert når det gjelder antall 
deltakere på Erasmus+, men programmet er åpent for alle – også 
anleggsbransjen. OKAB Trøndelag satser på programmet, og opp- 
læringskonsulent Venche har snakket mye om det med «sine» 
lærlinger. 

– Det er viktig å få fram at alle lærlinger i prinsippet har anled-
ning til delta på dette. Det er en mulighet som man i hvert fall bør 
være klar over at er der, sier Kulbotten. 

– Lærlingene må selv søke, men jeg hjelper dem gjerne, og 
så får de stipend fra fylkeskommunen, som skal dekke reise og 
opphold. Det er også mulig å ta opp lån i Statens lånekasse til 
dette. I tillegg er vi i en prosess der vi ser om det kan være mulig 
for lærebedriften å gi lærlingetilskuddet videre til lærlingen i den 
perioden han eller hun er borte, forteller hun. 

SPRÅKKURS
Gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+ er det mulig å ta deler 
av læreperioden i alle 27 EU-landene og de tre EFTA/EØS-landene, 
samt enkelte andre land. Det forutsetter imidlertid samarbeid/
kontakt mellom utdanningsinstitusjoner/opplæringskontor i 
Norge og det aktuelle landet.

– Vi i OKAB Trøndelag har best kontakt med Firenze, og de der 
nede er også en kjent partner for Trøndelag fylkeskommune. Vår 
kontaktperson har samarbeid med anleggsgartnerfirmaer, men 
vei- og anleggsfaget og anleggsmaskinførerfaget er nok litt nytt, 
så han jobber nå med å finne lærebedrifter. Det er også lagt opp 
til at lærlingene som reiser ned skal ta et språkkurs til å begynne 
med, sier Kulbotten.

– Jeg skal ned dit og møte både ham og de aktuelle bedriftene 
om noen få uker, og etter det vet jeg mye mer. Det som er nytt 
siden sist, er at fylkeskommunen ikke lenger er ansvarlig. Nå er 
ansvaret overlatt til opplæringskontorene og bedriftene. Men 
fylkeskommunen bidrar fremdeles med midler.

KLARE FOR NYTT SPRÅK OG NY KULTUR
Ingen av de tre lærlingene har vært i Italia før, og de er mer enn 
klare for både et miljøskifte og italienskkurs.

– Det er ikke så mye som skjer her i Norge den tida på året – i 
hvert fall ikke i anleggsgartnerbransjen – så det passer veldig fint 
å reise utenlands. Og så er det jo et helt annet klima der nede, og 
sikkert mye nytt og spennende å lære om det grønne, som vi ikke 
har her, sier anleggsgartnerlærling Magnus Grønning. 

– Samtidig får vi oppleve en ny kultur og et nytt språk. Det blir 
spennende, supplerer Ole André Rønsåsbjørg.

– Vi vil jo få nye relasjoner, flere bekjentskaper, og kanskje lære 
nye måter å gjøre ting på. Så i stedet for å sitte og se på Netflix eller 
høre på musikk, kan vi jo høre på italiensk språkkurs fremover 
mot vinteren, sier Ingrid Olea Alstad med et smil. Hun er nå på 
vei til å ta sitt andre fagbrev (det første var i vei- og anleggsfaget), 
samtidig som hun går på teknisk fagskole. 

BØR VÆRE FAGLIG STERKE OG MODNE
Selv om tilbudet i utgangspunktet er åpent for alle, stiller OKAB 
visse krav for å bli med på Erasmus+. 

– Vi ser jo an litt hvem vi sender nedover. Lærlingene må være 
faglig sterke og i god rute i læreløpet. I tillegg er det viktig at de er 
litt modne. Vi må være rimelig sikre på at de vil mestre å tilbringe 
tre måneder i utlandet, på jobb et fremmed sted med fremmede 
mennesker. Selv om det ikke er noen direkte forutsetning, kan 
det jo være en fordel å være litt utadvendt, og ikke være redd 
for å snakke med folk og spørre om ting, sier Venche Kulbotten.

– Lærebedriftene i utlandet er for øvrig pålagt å påse at lærlin-
gene får relevante arbeidsoppgaver. Samtidig må lærlingene være 
forberedt på at det kan være enkelte ting de må gjøre som ikke 
passer rett inn i læreplanen, forklarer hun.

VOKSER MYE – BÅDE FAGLIG OG PERSONLIG
– Hvis man er lærling et eller annet sted i landet og blir nysgjerrig 
når man leser dette, hvordan skal de gå fram for å finne ut mer?

– Da vil jeg anbefale dem å ta kontakt med sin opplærings- 

konsulent. Og opplæringskonsulentene kan gjerne ta kontakt med 
meg dersom de er usikre på noe, sier Kulbotten. 

– Elever på videregående kan snakke med lærerne sine, som bør 
vite litt om dette. Det er for øvrig en forutsetning at lærebedriften 
godkjenner at lærlingen reiser bort i tre måneder, og opplærings-
kontoret må være villig til å bruke tid på det. Og det oppfordrer 
jeg alle opplæringskontor i landet til å gjøre. For dette er virkelig 
et flott tilbud til lærlingene der ute. Dette handler jo om person-
lig utvikling; for man vokser nok mye på et slikt opphold – både 
faglig og personlig. I tillegg er det positivt for rekrutteringen til 
bransjen, slår Kulbotten fast. 

TOTALLEVERANDØR AV OLJE

✔ Vi fører alle typer oljer/smøremidler
og filter til kjøretøy, maskiner og
annet utstyr

✔ Leverer direkte fra sentrale lager
til kunder i hele Norge

✔ Gunstige	betingelser	på frakt	–
fraktfritt	over gitte	volum

✔ Stort utvalg produkter lagerført!
✔ Ta	kontakt	for	et	godt	tilbud

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

Høstkampanje!
Ekstra rabatt
på alle filter i  
oktober og 
november

Fem lærlinger tilknyttet OKAB i Trøndelag legger igjen stillongs og lue hjemme i 
vinter og tar heller tre måneder av læretida i Firenze.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Tar deler av  
læretida i Italia

REISELARE: Lærlingene 
Magnus Grønning (t.v.), Ingrid 
Olea Alstad og Ole André 
Rønsåsbjørg var aldri i tvil da 
de fikk vite om muligheten 
for å tilbringe tre måneder av 
læretida i Toscana.

MULIGHET: - Utvekslings-
programmet Erasmus+ 
er en mulighet som alle 
lærlinger bør være klar 
over. Man vokser nok mye 
på et slikt opphold – både 
faglig og personlig, sier 
opplæringskonsulent  
Venche Kulbotten i OKAB.Skal til: Firenze, Italia
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Møt Geopro-teamet
i Ahlsell
Kontakt våre spesialister nå!

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

Henning Sørensen
Segmentsjef for  
Geopro-teamet

Anette Dalen Jonas HegerholmKristian Eidesvik Ketil Vassbotn Nino Dolamic

Rune KristiansenAndreas Bangsund Willy Andre MjånesPernilla Engebretsen Erik Trøstheim

www.ahlsell.no/bransjer/geopro/spesialister
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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
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I 2023 kommer det nye påbudet om EU-kontroll for traktorer konstruert for 
hastigheter over 40 km/t, registrert 1. juli 2005 eller senere. 
Tekst: Njål Hagen – nh@mef.no 

Sertifisert for EU- 
kontroll på traktor

I høst har landbruksmekanikere fra en rekke 
selskaper sittet på skolebenken i den splitter 
nye FK-skolen på Gardermoen. Kurslokalet 
ligger i samme bygning som det nye logis-
tikksenteret til Felleskjøpet Agri, og har 
som formål å bidra til kunnskapsheving av 
både ansatte og kunder.

Magnus og Kjetil fra Lena er to av en 
rekke Felleskjøpet-ansatte som nå sertifi-

seres til å ta periodisk kjøretøykontroll på 
traktor. De var også blant de første elevene 
på den nye FK-skolen.

TILBAKE PÅ SKOLEBENKEN
Magnus Haugen Evenstuen og Kjetil Johansen 
jobber til daglig ved Felleskjøpet på Lena.

– Vi er jo ikke vant til å sitte rolig på 
skolebenken og høre på teori, så akkurat det 

var litt krevende. Samtidig er dette svært 
interessant, og det er stas at vår avdeling 
på Lena vil være klar til å gjennomføre 
EU-kontroller, sier Kjetil Johansen.

Nå er han og kollega Magnus sertifisert 
til å utføre EU-kontroll på traktorer. Til 
sammen vil 21 avdelinger i Felleskjøpet 
Agri få dette på plass før det nye påbudet 
innføres neste år.

100 KONTROLLØRER
PKK-kurset er utviklet av Bilkurs Roga-
land, etter forespørsel fra Traktor- og land-
bruksimportforeningen (TLIF). De første 
kursene ble avholdt på Klepp tidligere i år. 

Jens Storhaug i Bilkurs Rogaland sier de 
håper å få sertifisert cirka hundre kontrollø-
rer i 2022. Ifølge Felleskjøpet kreves det 60 
timers opplæring, både teoretisk og praktisk, 
for å bli sertifisert som EU-kontrollør for 
traktor.

– Lokalene her på FK-skolen er flotte. 
Det er lyst og fint, og den store hallen er 
glimrende for den praktiske biten, sier Jens 
Storhaug, i Bilkurs Rogaland.

EU-KONTROLL
Han oppfordrer traktoreiere som må ha 
EU-kontroll om å følge med på veivesenets 
hjemmeside for detaljer rundt datoer for 
når traktoren eventuelt må være EU-kon-
trollert. 

Storhaug forteller at traktorer som kun 
går til jordbruk i egen næring vil være 

unntatt kontrollen. Eieren av traktoren må 
da selv inn og registrere en egenerklæring 
på Statens vegvesens nettside, eller levere 
denne erklæringen på en trafikkstasjon. 

Dersom dette ikke blir gjort før fristen, må 
det tas en EU-kontroll før en kan legge inn 
en egenerklæring for å få fritak for EU-kon-
troll. 

FRA STATENS VEGVESEN:
 Hurtiggående traktorer har krav om EU-kontroll
 Traktorene har fått frist for godkjent EU-kontroll, og skal tidligst til   

 kontroll i 2023.

Dette gjelder traktorer som:
 har konstruktiv hastighet over 40 km/t,
 er registrert første gang 1. juli 2005 eller senere, og
 har tillatt totalvekt over 3500 kg

Alle vilkårene må være oppfylt for at traktoren skal inn til EU-kontroll.
Du får unntak fra EU-kontroll ved å bekrefte en egenerklæring som sier at 
du kun skal bruke traktoren i egen primærnæring. 
Du kan ikke få unntak fra EU-kontroll hvis du bruker traktoren til annet enn 
i egen primærnæring. Det betyr at traktoren ikke kan brukes til brøyting, 
snørydding, vedlikeholdsarbeid eller annet arbeid på offentlig vei. Den kan 
heller ikke leies ut til andre formål.

EU-KONTROLLØRER: Magnus Haugen Evenstuen og Kjetil Johansen jobber til daglig ved Felleskjøpet på Lena, og var to av deltakerne på kurset i 
periodisk kjøretøykontroll for traktor. (Foto: Felleskjøpet)

KONTROLL: Kurset har flere 
praktiske poster. Her måles 
styretrykk for brems ut til 
tilhenger. Det kontrolleres 
både for hydraulisk brems 
og for trykkluftbrems. (Foto: 
Felleskjøpet)

 «Dette er svært interessant og det er stas at vår avdeling på 
Lena vil være klar til å gjennomføre EU-kontroller»

Kjetil Johansen, ansatt på Felleskjøpet på Lena



Det ble ikke publikumsrekord på årets Dyrsku’n, 
men aldri har messa okkupert et større område.
Tekst og foto: Runar F. Daler og Njål Hagen – anleggsmaskinen@mef.no

enn noen gang
Større

– Det er helt fantastisk å kunne ønske velkommen hit til Dyrsku’n 
2022. Dette har vi venta på i nesten tre år! Det sier en strålende 
opplagt styreleder i Dyrsku’n Arrangement AS, Aslak Snarteland, 
til Anleggsmaskinen.

– MANGFOLDET ER STYRKEN VÅR
– Dyrsku’n har jo blitt avlyst de siste to årene som følge av pande-
mien, og nå merker vi at det er skikkelig trøkk her. Det helt fullt 
med utstillere, selv om arealet er økt i år. Årets Dyrsku’n er faktisk 
større en noen gang i areal, og den største økningen er det anlegg 
og landbruk som står for, sier styremedlem Per Simon Slettebø.

– Her selges alt fra kokosboller og spekepølse til de største 
anleggs- og landbruksmaskiner. Og nettopp dette mangfoldet er 
jo litt av styrken vår, supplerer Eivind Skogheim, nestleder i styret. 

– Det var nok mer impulskjøp i gamle dager, men fremdeles 
er det nok sånn at hvis man har planer om å gjøre en handel – i 
hvert all innenfor landbruket – så utsetter man det gjerne til man 
kommer hit til Dyrsku’n, sier han.

EN INSTITUSJON
– Det har også blitt investert i infrastrukturen her siden sist – 
blant annet veiene inne på området – noe som gjør det enklere 
å komme inn med store tunge maskiner og kjøretøy, som det jo 
er mye av blant anleggsbransjens utstillere, fortsetter Slettebø.

– Dette er jo et gammelt vikingområde, hvor det ikke har vært 
lov å gjøre noen ting med grunnen, ikke legge et lag med grus 
oppå engang. Men etter at det har vært gjennomført geologiske 
undersøkelser her, har vi nå endelig fått lov til å utvide noe. Dette 
er et spesielt arrangement – en institusjon. Det er både faglig, 
sosialt og familievennlig, og det kommer folk hit fra nesten hele 
landet. Det eneste vi mangler er et hotell på området. For selv om 
de aller fleste bor i campingvogner og bobiler, er jo alle hotellene 
i regionen fullbooka lang tid i forveien. 
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MESSEMESSE

STØRST: Årets Dyrsku’n var 
tidenes største i areal. Den 

største økningen er det anlegg 
og landbruk som sto for.

FOLKSOMT: Nesten  
90 000 besøkende  
var innom portene  
på Dyrsku'n i år.

SUKSESS: Styremedlem Per Simon Slettebø, styreleder Aslak Snarteland 
og Eivind Skogheim, nestleder i styret i Dyrsku’n Arrangement kan 
fortelle om et skikkelig trøkk på Dyrsku’n, etter to års opphold på grunn 
av pandemien.

Noe for en hver.

Passende straff?



SOM EN PÅLE
– Endelig kan vi samles på Dyrsku’n igjen etter to år med pande-
miavlysning. Jeg er stolt av å få lov til å åpne denne tradisjonsrike 
folkefesten. Dyrsku’n er et begrep, og en institusjon for bønder, 
bygdefolk og folk flest, sa Borch fra hovedscenen i «Fjoset» til de 
mange fremmøtte besøkende.

– Dette er et imponerende arrangement, som viser fram det 
beste av norsk landbruk. Norge trenger møteplasser som Dyrsku’n. 
Det samler faktisk hele Norge; folk møtes fra nord til sør og fra 
øst til vest. Det første Dyrsku’n ble arrangert allerede for 156 år 
siden. Arrangementer kommer og går, men Dyrsku’n står som 
en påle! slo hun fast.

KREVENDE
– Dyrsku’n har også et alvorlig bakteppe i år. Jeg hadde ikke trodd 
jeg skulle håndtere flyktningestrømmer, eller få ansvaret for ukrain-
ske kjæledyr, da jeg sto på slottsplassen og var utnevnt som land-
bruks og matminister den 14. oktober i fjor, fortsatte ministeren.

– Krigen har fått store konsekvenser også langt utenfor Ukraina. 
I Norge merker vi først og fremst konsekvensene gjennom den 
kraftige økningen i priser, blant annet på mat, elektrisitet og på 
flere råvarer som er viktige innsatsfaktorer til landbruket, som 
f.eks. mineralgjødsel og byggevarer. Det har gjort det krevende å 
opprettholde produksjonen for mange bønder, sa hun.

MATVAREBEREDSKAP
Landbruksministeren mente også – ikke overraskende, kanskje – at 
regjeringen har gjort mye for landbruket og bøndene.

– Gjennom jordbruksoppgjøret og strømstøtten har regjeringen 
vist at vi prioriterer norsk landbruk og matproduksjon høyt. Det 
har vært helt avgjørende for regjeringen at norske bønder får dekket 
denne ekstraordinære kostnadsveksten. Det handler om trygghet 
for økonomien til den enkelte bonde, men det handler vel så mye 
om matvareberedskap og matsikkerhet i en krevende tid, sa hun.

– Årets jordbruksoppgjør innebærer en samlet økning i 
inntektsmulighetene for 2022 og 2023 på 10,9 mrd. kr. Det er 
et historisk høyt jordbruksoppgjør og det viser at regjeringen 
prioriterer norsk matproduksjon svært høyt. 

Landbruks- og matminister, Sandra Borch, 
fikk æren av å åpne Dyrsku’n, som hun i 
år besøkte for aller første gang.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Imponert landbruksminister
IMPONERT: – Arrangementer kommer og går, men Dyrsku’n står som en påle, slo landbruks- 
og matminister, Sandra Borch, fast under den offisielle åpningen av Dyrsku’n.

Selv om mange kommer til Seljord for mye annet 
enn dyr, er fortsatt dyrskue en viktig del av Dyr-
sku’n. Det deles ut priser for beste ku, kalv og geit, 
og det er mange andre dyr på området. 
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www.fjossystemer.no

Industri- og 
lagerbygg

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

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



Brodtkorb var invitert til fagkonferansen «Mat i krisetider» under 
årets Dyrsku’n. Det var under temaet «teknologi som løsning på 
fremtidens bærekraftmål» at MEF-sjefen fikk sin taletid. Og hun 
var svært klar i sin tale.

BIODIESEL
– Hvis våre medlemsbedrifter hadde fått lov til å kjøre på biodi-
esel – altså biodiesel som er priset inn i kontraktene – så hadde 

90 prosent av utslippene vært borte i morgen, slo hun fast.
– Klimaproblemet er altfor alvorlig til at det bør bli symbolpo-

litikk. Vår bransje, og landsbruksbransjen, kan være løsningen 
på en stor grad av de utslippene som må ned hvis Norge skal nå 
klimamålene. Og det skal vi være med på. Men da må politikerne 
gå i dialog med disse bransjene om hva det er som faktisk får 
utslippene ned. Og ikke bare bestemme seg for hva som er gode 
symboler. Maskinprodusentene sier at de kanskje mellom 2030 
og 2040 kan begynne å serieprodusere el-maskiner i en størrelse 
som faktisk kan brukes i tyngre arbeid, og ikke bare ha det som 
et symbol på en anleggsplass. For det er det det er i dag, sa hun.

– Husk også at en vanlig konvensjonell dieselmaskin i dag slipper 
ut utrolig mye mindre enn før; faktisk bare halvparten av det den 
gjorde for syv år siden.

«PINGLEMASKINER»
– Hva med hydrogen? Kan det være en annen løsning, undret 
ordstyrer Erik Aasheim?

– Ja, hydrogen kan være en løsning. Volvo ser på dette og de 
tror det kan være vel så sannsynlig at vi om 10 år bruker hydro-
genmaskiner, som har en helt annen kraft, enn el-maskiner. For 
bare det å få etablert en infrastruktur til å lade mer enn disse små 
«pinglemaskinene» nok til å kunne brukes i reelt arbeid, virker 
ikke veldig sannsynlig, for å være ærlig, svarte Brodtkorb.

IKKE ETT INSENTIV!
– Men hva må på plass for å få til denne omstillingen, enten det 
er hydrogen eller el, eller andre løsninger, spurte Aasheim?

– Politikerne må bestemme seg for om de faktisk er opptatt 
av å få utslippene ned, eller om er de opptatt av symboler. Er de 
opptatt av å gjøre noe nå, så må vi se hva som er mulig å gjøre nå. 
Og det er biodiesel, sa hun bestemt.

– Og så legger de heller ikke insentiver til. Når det gjelder innfø-
ring av teknologi, så skjer det alltid veldig mye raskere hvis man 
har insentiver. Mange politikere liker å sammenligne en 90-tonns 
gravemaskin med en Tesla. Men hva er grunnen til at folk begynte 
å kjøpe el-biler i Norge? Det var insentiver! De som kjøpte el-biler, 
gjorde det i stor grad fordi de så at dette ble billigere enn alterna-
tivet. I vår bransje er det helt motsatt. Det finnes ikke ett insentiv, 
tordnet Brodtkorb, til stor applaus fra salen.
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KLAR TALE: MEF-sjef 
Julie Brodtkorb under 

fagkonferansen på 
Dyrsku'n. Ordstyrer Erik 

Aasheim til høyre. 

Symbolpolitikk!
– Politikerne må bestemme seg for om de faktisk er opptatt av å få utslippene 
ned, eller er om de opptatt av symboler. Det sa MEF-sjef Julie Brodtkorb under en 
fagkonferanse på Dyrsku’n.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no
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Muligens var den største 
nyheten på Volvo Maskins 
stand ikke en maskin 
denne gangen, men en 
mann. Anders Melby 
(36) er nyansatt i den 
nyopprettede stillingen 
produktsjef digitalisering 
og ny teknologi.

Digitale verktøy blir stadig viktigere.  Volvo 
tar derfor grep og ansetter en egen person 
med ansvar for nettopp dette.

– Jeg skal jobbe med de digitale plattfor-
mene i maskinen, som skal hjelpe kundene 
å gjøre jobben sin. Maskinstyring er selv-
følgelig et nøkkelord her, sier Melby, som 
er fra Bjørkelangen og kom fra Skanska der 
han var oppmålingsingeniør og ansvarlig 
for maskinstyring.

– Tidligere var produktsjefene på de 
forskjellige maskintypene ansvarlig for de 
digitale hjelpemidlene i «sine» maskiner. 
Nå skal jeg ha det overordnede ansvaret. 
Jeg begynte 1. september, så jeg er rimelig 
fersk i Dig Assist- og TopCon-verden, men 
har desto mer erfaring med Leica. Men alle 
disse systemene har jo mye til felles. Dette 
blir veldig spennende, og jeg gleder meg til 
fortsettelsen, sier han.

Satser på digitalisering
STØSTE NYHET: Anders Melby er nyansatt i den 
nyopprettede stillingen produktsjef digitalise-
ring og ny teknologi i Volvo Maskin.

TO BLIDE VOLVO-KARER: 
Torstein Magelssen (t.v.), 
Volvo Trucks, og Frode 
Andersen, Volvo Maskin. I 
bakgrunnen er Volvo-gra-
veren som ble auksjonert 
bort under Dyrsku’n. Mas-
kinen som Volvo Maskin 
hadde kjøpt og fikset opp 
var en Volvo EC180B fra 
2006 med 3950 timer på 
telleren. Budrunden stop-
pet på kr. 480 000.



Felleskjøpet hadde den største standen på Dyrsku’n og stilte 
med nesten alt av utstyr for vintervedlikehold.

Stine Lilleseth, markedssjef hos Lilleseth Kjetting, viste frem 
kjetting for bruk i både landbruk og anleggsbransjen.

Dan Fredrik Oustad, selger hos Gitmark AS, hadde blant annet tatt med 
et McCloskey R105 Dual Power sikteverkt til Seljord. Sikteverket er ut-
styrt med både en Steg V dieselmotor og elektrisk motor, og kan kjøres 
på det som er mest hensiktsmessig ut i fra forholdene.

– Vi har solgt bra med aggregater for fresing, SPM utstyr og har solgt 
en beltedumper, sier Helge Borud, daglig leder i Owren AS. Beltedum-
peren er modellen Prinoth Panther T14R som har nyttelast på 13,2 
tonn, og toppfarten er 13,5 km/t. Dumperens konstruksjon gjør at man 
kan rotere den øverste delen av kjøretøyet uavhengig av den nederste. 
Dette gjør det enkelt å forandre kjøreretning uten å måtte snu hele 
maskinen. Føreren kan enkelt tilbakestille kjøretøyets øvre og nedre 
del ved kun å trykke på en knapp. 
Panther T14R er utstyrt med en 6-sylindret Cat-motor på 275 hk, og 
som tilfredsstiller utslippskravene til Euro V. Beltedumperen er 5,78 
meter lang, 2,57 meter bred og er utstyrt med 75 cm brede belter, som 
gjør den skånsom mot underlaget. Kunden er Agder Rental, som allere-
de har en tilsvarende maskin i utleieparken.

Elever på Vg2 og Vg3 anleggsmaskinmekanikerfaget fra Os vgs., 
sør for Bergen, hadde tatt turen til Dyrsku’n og var innom standene 
maskinleverandørene.

Vet ikke om 
hun er JUR-ist, 
men lue og 
skjerf-designet 
skapte opp-
merksomhet. 
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PELING
SPUNTING

FORANKRING

www.fas.no
Gråtass med 
V8-motor 
og rake rør 
er tøft.



Olav Wendelbo hadde med sønnen, Olav 
jr. på åtte måneder, til Seljord. Olav sr. 
er godt kjent i Brøyt-miljøet. Han pusser 
opp gamle Brøyt-maskiner, bruker dem 
til gravejobber og har satt i gang produk-
sjon av den legendariske Brøyt-stigen, 
som er blitt etterspurt for montering på 
andre maskinmerker.

Det var mange som tok Becker Entrepre-
nørs elektriske Scania i nærmere øyesyn.
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Dyrsku’ns beste utsikt
Vi var heldige og fikk bli med opp i en 28 meter høy lift på messeområdet (bilde på 
side 18). Liften er av typen Hybeko RS-85XC.

Dyrsku’n byr på mye forskjel-
lig. I den ene enden av messe-
området fant vi en gruppe menn 
utkledd som vikinger.

Gruppen kaller seg Olavs Menn, 
og består av ca. 50 medlemmer. 

– Vi er en vikinggruppe, inspi-
rert av Olav den Hellige, som 
formidler kunnskap om vikingtida. 
Og det passer jo bra her, ettersom 
Seljord er ett av mange steder man 
vet det var vikingbosettinger, sier 
Anders Kvåle Rue, foreningens 
leder – eller merkesmann, som 
de selv kaller det.

– Her er det ulike aktiviteter for 
barna, som bueskyting og fekting 
(med myke sverd). I morgen 
lørdag, er den store dagen, og da 
blir nok stapp fullt her, smiler han, 
sammen med medlem Morten 
Olafsen Holtan.

SLAPP OSS OPP: Jenny Louise Forland (markedsansvarlig) og Pål Tveitan (produktutvikler spesial-
maskiner) fra Hybeko turte å slippe Anleggsmaskinen løs oppe i liften.

Olavs Menn

VIKINGER: Anders Kvåle Rue, foreningens leder/merkesmann (t.v.) og medlem Morten Olafsen 
Holtan formidler kunnskap om vikingtida. Et populært innslag på Dyrsku’n.

Slik kan du jobbe med grunnarbeid 
og steinsetting, også på vinterstid.
Norge omstilles til grønn energi og vi tilbyr det norske markedet unike 
løsninger for å tine tele og snø med 100% grønn energi. Våre maskiner  
kan drives på tre ulike måter, enten med 1-fas 230V – 400V, biodiesel eller 
en kombinasjon av begge deler. 

Vi har bærbare og tilhengermonterte teletiningsmaskiner, som sikrer 
effektiv drift gjennom hele året. Maskinene innfrir kravene til norske 
byggeplasser om fossilfri energi, og er en sikker investering når det 
kommer til økt lønnsomhet og prioritering av fremtidige jobber.

Noen eksempler på gode bruksområder: Tining av tele i grunn, 
snøfjerning, tining av stikkrenner, vannrør, rundt elektroinstallasjoner ute, 
herding av betongoverflater og oppvarming av bygg.

TA KONTAKT FOR  
Å SIKRE DEG MASKINER 
FOR DENNE VINTEREN.

Tlf: +47 670 67 330  /  post@diaproff.no / www.diaproff.no

TELETINER MED 100% ELEKTRISK 
DRIFT OG FOSSILFRI ENERGI.
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På Helgeland bygger Statens vegvesen ny E6 oppå myra. Metoden gir 90 prosent 
mindre CO2-utslipp enn ved vanlig byggemetode.
Av: Redaksjonen – anleggsmaskinen@mef.no

Bygger vei på myr med 
90 prosent mindre utslipp

Veibygging over myr vil som regel drenere 
og ødelegge myra. Det fører til at store 
mengder av klimagassen CO2 slippes ut, 
noe som bidrar til global oppvarming. Som 
et ledd i det grønne skiftet etterspør, og 
premierer, derfor Statens vegvesen entre-
prenører som kommer opp med gode og 
mer miljøvennlige løsninger.

NYBROTTSARBEID
Ifølge en pressemelding fra Statens vegve-
sen testes nå en svært lovende metode på 

en ny bit av E6 som bygges forbi kommune-
senteret Trofors i Grane kommune. Ideen 
og metoden er unnfanget av NGI og tota-
lentreprenøren LNS AS.

– Dette er nybrottsarbeid; bare over 
denne lille myra reduserer vi klimagassut-
slippet med mellom 8000 og 10 000 tonn 
karbondioksid. Det tilsvarer om lag en milli-
ard kilometer kjørt med personbil eller 3 
millioner liter diesel, forteller prosjekte-
ringsleder Hans-Petter Hansen hos LNS i 
pressemeldingen.

Testområdet heter Kringelmomyra. Myra 
er én kilometer lang, tre meter dyp og 3000 
år gammel.

– Her bygger vi veien oppå myra og 
presser den flat. Det gir 90 prosent mindre 
CO2-utslipp enn om vi på vanlig måte 
graver bort myra og fyller opp med stein, 
forteller Hansen

TIDKREVENDE
Teknikken går ut på å legge fiberduk og 
et armerende nett rett på myra. Deretter 

legges flere tynne lag med grus og etter 
hvert stein på toppen.

– Hvert lag er på ca. 75 cm og det må gå 
to til tre uker før et nytt lag kan legges oppå. 
Prosessen må skje gradvis, slik at underla-
get tåler den belastningen som veien inne-
bærer, sier Bjørn Kristian Bache fra Norges 
Geotekniske Institutt (NGI).

– Myra skal presses sammen til det halve. 
Da blir den også stabil nok til at veien kan 
legges på toppen. Samtidig bevares myra 
intakt og bevarer sitt naturlige vannivå på 

begge sider av veien. Det er en stor miljø-
gevinst, forklarer Bache.

Membraner på tvers hindrer også vannet 
å renne ut langs veikroppen. Vannet i myra 
er som et hermetisk lokk. Det hindrer plan-
terestene i å brytes ned, og dermed at CO₂ 
slippes ut. Byggemetoden svarer på fem av FNs 
bærekraftmål. Det er også laget et eget klima-
regnskap som følger veien gjennom terrenget.

LETT UTSTYR
Entreprenøren har også høstet nye erfaringer 

med det spesielle og krevende prosjektet. 
De forstod ganske raskt at de hadde for 
tunge maskiner og for stort utstyr til å bygge 
på denne måten.

– Med lett utstyr og litt tålmodighet 
knekte vi koden, sier prosjektleder Bernt-
Jøran Reinholtsen i LNS.

For å få bort alle setninger og presse 
myra flat nok, må det legges på ekstra 
stein som vekt. Den ekstra vekten fjernes 
etter 18 måneder. Da først er det klart for 
asfaltering.

AKTUELT

MINDRE UTSLIPP: Statens vegvesen bygger ny E6 oppå myra 
på Helgeland. (Foto: Henrik Lissman, Statens vegvesen) RETT PÅ MYRA: Prosjekteringsleder 

Hans-Petter Hansen hos LNS AS og pro-
sjektleder Steinar Livik på befaring. (Foto: 

Knut Haarvik, Statens vegvesen)
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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. 

– Å bygge vei på myr med duk er ikke uvanlig, men her skal 
det bygges en 90-sone og det stilles helt andre krav til utførelsen. 
Samtidig er det spennende og vi høster erfaringer hele tiden, 
forteller han.

ØNSKET UTVIKLING
– LNS AS var ikke billigst i konkurransen om å få bygge E6  
Svenningelv-Lien. Men de hadde helt klart den mest miljøvennlige 
måten å krysse denne myra på. Det var i tråd med vår bestilling 
og en av grunnene til at de vant oppdraget, forteller prosjektleder 
Bård Nyland i Statens vegvesen.

Han mener byggemetoden kan bli førende også for andre vei- 
prosjekter.

– Statens vegvesen jobber seriøst med å begrense klimaavtrykket.  
Nå skal vi høste erfaringer fra Kringelmomyra. Blir resultatet 
så bra som det ligger an til, kan dette bli en svært aktuell måte å 
krysse myr på, sier Nyland.

Veiprosjektet på Helgeland følges av Norges geotekniske institutt, 
Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Statens vegvesens 
egne fagfolk på miljø og klima. 

OVERVÅKER: Bjørn Kristian Bache fra Norges Geotekniske Institutt 
sjekker en vanntrykksmåler på Kringelmomyra. Den kan han 

løpende lese av fra sitt kontor i Trondheim. (Foto: Knut Haarvik, 
Statens vegvesen)

SPENNENDE OPPDRAG: Prosjektleder 
Bernt-Jøran Reinholtsen i LNS AS og deres 
entreprenører høster viktig erfaring for mer 
miljøvennlig bygging over myr. (Foto: Knut 
Haarvik, Statens vegvesen)

Utleie av tunnelrigger
Rental.one sørger for at du er konkurranse-
dyktig når jobben krever utstyr du ikke har.

 To- og treboms rigg

 Serviceteam

 Drift og Vedlikehold

 Vi leverer i hele Norge

utleie@rental.one // 400 02 194

Scan for å lese mer



Avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen (til venstre) og daglig leder Peder Strømsvåg i Roadtech, med en intelligent brøytestikke som 
blir satt ned på Hardangervidda. (Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen)

Roadtech monterer her en intelligent brøytestikke ved Halne fjellstue på Hardangervidda, 1140 
meter over havet. (Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen)

Administrerende direktør Eivind 
Iden i entreprenør Presis Vegdrift 
(nummer to fra venstre), flankert 
av (fra venstre) divisjonsdirektør 

Bjørn Laksforsmo, veidirektør Ingrid 
Dahl Hovland og avdelingsdirektør 
Svenn Egil Finden. (Foto: Lars Olve 

Hesjedal, Statens vegvesen)
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Statens vegvesen tar i bruk ny teknologi for å redusere kolonnetiden og økt 
oppetid på Hardangervidda, Hemsesdalsfjellet, Filefjell og Vikafjellet.
Tekst: Redaksjonen – anleggsmaskinen@mef.no 

Tar i bruk  
«intelligente» 
brøytestikker

– Vi er stolte over å kunne ta i bruk og teste 
ny teknologi på en driftskontrakt som med 
fire høyfjellsoverganger, er blant de tøffeste 
i landet. Dette setter store krav til oss som 
veieier, og vi ser frem til godt samarbeid 
med entreprenør Presis Vegdrift og brøyte-
stikke-produsent Roadtech, for å utføre vårt 
samfunnsoppdrag som å sørge for et trygt 
og fremkommelig veinett med høy oppetid, 
sier Svenn Egil Finden, avdelingsdirektør i 
Statens vegvesen.

GPS-LOGGING
Når brøytestikkene settes ut om høsten 
logges den nøyaktige gps-posisjonen for 
hver enkelt stikke fra begge sider av veien. 
Gjennom en egen app på nettbrett har brøy-
tebilsjåføren også i dårlig sikt oversikt over 
hvor brøytestikkene er, for på denne måten 
alltid plassere seg rett i veibanen. 

I forbindelse med kolonnekjøring får hver 
av de maks 25 kjøretøyene i kolonnen utdelt 
en kolonnevakt. Dette er en brikke på stør-

relse med en liten mobiltelefon. Brikkene 
har en lysdiode som lyser grønt når avstand 
til bilen foran er riktig, og rødt hvis avstan-
den blir for stor. Også brøytebilsjåførene 
foran og bakerst i kolonnen får informasjon 
om avstanden mellom kjøretøyene. 

Dette skal, ifølge Statens vegvesen, gjøre 
kolonnene tryggere og mer effektive, og 
bety at man kan kjøre flere kolonner på 
kortere tid enn i dag. Det skal også gi 
høyere oppetid på fjellovergangene, noe 

etaten ønsker å forbedre gjennom prosjek-
tet «Forutsigbart framkommelige fjello-
verganger».

ERFARING MED FJELLOVERGANGER
Det er 45 tunneler i kontraktsområdet, 
blant annet den 24 509 meter lange 
Lærdalstunnelen, verdens lengste veitun-
nel. Totalt er det 103 232 meter tunnel i 
kontraktsområdet. Dette inkluderer også 

Gudvangatunnelen, som med sine 11 428 
meter er landets nest lengste oversjøiske 
veitunnel. Kontraktsummen er 670 milli-
oner pluss moms. Kontrakten omfatter 
471 kilometer riksvei, pluss 78 kilometer 
gang- og sykkelvei, i et stort og variert 
kontraktsområde.

– Vi er topp motiverte og gleder oss til 
jobben med et krevende og spennende 
kontraktsområde. Vi skal utføre oppdra-

get med optimal sikkerhet og høyest mulig 
oppetid. Vi kommer i tillegg til å redusere 
CO2-avtrykket i vinterdrifta betydelig ved 
å bruke nytt utstyr med langt lavere driv-
stofforbruk enn eksisterende løsninger, 
sier Eivind Iden, administrerende direktør 
i Presis Vegdrift AS. – Vi er kanskje den 
aktøren med mest erfaring fra fjellover-
ganger øst/vest, i tillegg til i Nord-Norge, 
legger han til. 
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Tekst: Redaksjonen – anleggsmaskinen@mef.no 

Flom Kjetting har i felleskap med bilbergerne Thord Paulsen, 
Odda Bilberging, og Bjørn Lægreid, Eidfjord Bilberging, kjent 
fra Vinterveiens Helter, utviklet Blåmann Berging - en kjetting  
for de tyngste jobbene. Ifølge Flom Kjetting skal den nye  
kjettingen sikre grep, styrke og den trygghet en sjåfør trenger 
når de tyngste jobbene skal utføres.

Kjettingen er utviklet for bergingsbiler, transport og anlegg der 
kjettingen blir utsatt for store påkjenninger. Den er konstruert  
for å unngå hjulspinn ved igangsetting med store, tunge biler 
og tung last i krevende situasjoner.

BLÅMANN BERGING:
 ■ Piggkjetting med 8 mm seksjoner
 ■ 6 mm herdet sidekjetting og spesialherdet 8 mm krok
 ■ 7x8 mm firkantpigg 
 ■ Blåmann-herding for ekstra slitestyrke  

Utviklet 
kjetting 
sammen med 
TV-kjendiser

Thord Paulsen (t.v.), Odda Bilberging, og Bjørn Lægreid, Eidfjord 
Bilberging, foran tungbergeren med den nye kjettingen påmontert. 
(Foto: Flom)

Øveraasen AS
Roald Amundsensveg 1 | 2816 Gjøvik  
Tel: +47 61 14 60 00
Email: info@overaasen.no
www.overaasen.no 

SNØRYDDINGSUTSTYR
FOR DEN
PROFESJONELLE
BRUKER

33 06 19 10torpmaskin.no post@torpmaskin.no

Ta kontakt for et godt tilbud

• Vingene svinger 180 grader 
• Solid og enkelt pendel oppheng. 
• Smørbare utløser bolter
• Hovedskjær svinger 45 grader H/V.
• Sikkerhetsventil på alle sylindere.
• Kan leveres med mange typer           

innfestninger.

Perfekt til rydding av store plasser, 
samtidig som den er smidig også på 
trange plasser. Bladets utforming gjør 
at snøen «ruller» godt! Slitestålet er 
oppdelt i seksjoner og fjærbelastet. 
Fås i 11 størrelser 2,8m og til 6,70m.

Vama U-plog    
Mange modeller!

Arbeidsbredder fra 3,35 til 6,70 meter. 

Vama Vingsku� e Vama Strøvogner
Strøvognen fra VAMA er bygget for 
pro� bruk med sin kra� ige ramme og 
hydraulikkmotor for dri�  av valsen 
og omrører. Standard med bremser, 
hydraulisk hurtigtømming og topp-
montert klump gitter(ikke TH1600L).
Leveres i forskjellige størrelser, 1600, 
2200, 3000, 3500, 5500 og 7500 liter.
Takler de fleste strømasser!

Se torpmaskin.no for mer info!
Pris fra kr: 105 400,-

Vingsku� ene fra Vama legger ikke igjen 
irriterende snøstrenger, og sku� en 
“slipper” lett snøen ved tømming. 
Påmontert velgerventil med sikker-
hetsventil og 2 stk akkumulatorer som 
beskytter sku� e og laster mot skader.
Klappvingene kan betjenes uavhenig 
av hverandre. Alle modellene har 
påboltede slitestål og er vendbare. 
Sku� ene leveres i 5 serier:
S-serien:  små kompaktlaser
L-serien:  små traktorer/kompaktlaser
E-serien:  traktorer
H-serien:  store traktorer/hjullastere
M-serien:  hjullastere

TH-7500LEPS270H
AT

03
69

5

EPOKE  SIRIUS AST 3800
Tallerkenspreder med og uten befuktning

3-9m3

EPOKE IGLOO 

EPOKE 
AST VIRTUS  
Høyhastighet 
Væske-spreder
7500L - 15000L

Postadresse: Besøksadresse: Org.nr. NO 912101045 MVA
Postboks 70, Haugenstua Østre Aker vei 260 Telefon: 22 82 00 00
0915 Oslo 0976 OSLO Telefax: 22 82 00 01

E-post: firmapost@grindvold.no

Høyhastighet kombispreder
Beholderstørrelse Tørt: 3-9 m3

Beholderstørrelse Væske: 1850 L- 9350 L
Væskespredning 3-11m  
med dyser opptil 90km/t    
Drivsystem: Hydraulisk, hjuldrift 
eller med egen dieselmotor.

Avansert sprederteknologi fra Epoke 

EPOKE 
SIRIUS AST
S-4902

www.grindvold.no

Tallerkenspreder 
for mindre 
kjøretøy/pickup
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2445 S 
- HELT NY MODELL
• Håndterer 2000 kg på pall
• Vekt 2550kg / 2750 kg med hytte
• 50 HK - mye kraftoverskudd
• Nyutviklet høytrykkshydraulikk

WWW.SCHAEFFER.DK
 +45 99 28 29 30

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

CONSTRUCTION
DIN KOMPORMISSLØSE HJELPER
NÅR ARBEIDET BLIR VIRKELIG TUNGT!

Alternativer kan vises i bildet. Det tas forbehold om prisendringer.
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De fleste av oss har vel kjørt en fjellovergang på vinteren uten å ha 
visst med sikkerhet på forhånd hvordan forholdene er. Full stenging 
av fjelloverganger, eller delvis stenging med kolonnekjøring, skaper 
forsinkelser og utfordringer for brukerne, og påvirker trygghet 
og beredskap. I løpet av vinteren 2020/2021 var det 124 tilfeller 
av kolonnekjøring på E6 over Saltfjellet i Nordland, mens veien 
var helt stengt hele 123 ganger. Samme vinter var riksvei 7 over 
Hardangervidda stengt 118 ganger, mens det var kolonnekjøring 

hele 226 ganger. Statens vegvesen håper, med dette nye prosjektet, 
at det snart vil være mulig å senke disse tallene. 

STOR INTERESSE
Prosjektet, som har fått navnet Forutsigbart fremkommelige  
fjelloverganger, varer i fem år og hadde oppstart like før sommeren  
i år. Noe av det første veivesenet gjorde var å invitere til en  
leverandørkonferanse, for å få kunnskap om hva som finnes av 
teknologiske løsninger og muligheter for å kunne oppnå målet 
om økt fremkommelighet og mer forutsigbarhet. Konferansen 
ble nylig gjennomført på Gardermoen, og det var stor interesse 
blant leverandører.

– Vi fikk kjempegod respons på konferansen. Både veieiere, 
entreprenører og ikke minst utstyrs- og tjenesteleverandører 
møtte opp, og vi fikk mange gode skriftlige innspill på hva de 
kan bidra med. Vi skal nå gjennomføre én-til-én-møter med alle 
leverandørene for å stake ut kursen videre, sier prosjektleder 
Petter Storødegård i Statens vegvesen. I skrivende stund har drøyt 
halvparten av disse møtene blitt gjennomført.

INFORMERE TRAFIKANTER
– Hva er målsettingen med hele dette prosjektet?

– Vi har stort fokus på å utvide oppetida for fjellovergangene. 
I første omgang ønsker vi å bli flinkere til å forutsi når vi må 

stenge, og ikke minst når vi kan gjenåpne, fjellovergangene, sier 
Storødegård.

– Hovedmandatet vårt er å kunne gi bedre informasjon ut til 
trafikantene. Ved hjelp av teknologiske hjelpemidler ønsker vi å 
samle inn detaljerte data om vind, nedbør, friksjon etc. Kombinert 
med bruk av analyseverktøy og kunstig intelligens, vil vi da kunne 
forutsi endringene de neste to til fire timene, for eksempel. Dermed 
kan vi informere bilistene på et tidligere tidspunkt, ved hjelp av 
eksempelvis friteksttavler, slik at de da har et godt grunnlag for å 
velge hvilken vei de vil kjøre, forklarer han. 

LOKALKUNNSKAP
– Foruten trafikantene er også driftsentreprenørene en kunde-
gruppe vi forholder oss til. Og ved hjelp av disse innsamlede 
dataene, vil også driftsentreprenørene få bedre innsyn i tingenes 
tilstand. De vil da ha et bedre beslutningsgrunnlag for å sette inn 
de riktige tiltakene til enhver tid. Skal de brøyte? Skal de strø? Skal 
de salte? Kanskje klarer vi da å holde åpent en time lengre, eller 
åpne én time tidligere, fortsetter Storødegård.

– Det er viktig å presisere at dette er et samarbeid. I tillegg til 
våre egne folk i Statens vegvesen, må vi ha med driftsentreprenø-
rene og transportnæringa. Det er de som kjenner fjellovergangene 
best. Det er helt avgjørende at de er med for å gi oss innspill. Vi 
er avhengig av disse partene for å få dette til; for det er de som 
sitter med lokalkunnskapen om fjellet.

SEKS PRIORITERTE FJELLOVERGANGER
– Hva vil skje videre fremover med dette prosjektet? 

– Det er 23 definerte fjelloverganger her i landet, men vi har 
også en håndfull værutsatte strekninger. Vårt hovedfokus i 2022 og 
2023 er i første omgang de tre overgangene Saltfjellet, Bjørnfjell og 
Sennalandet i Nord-Norge, og Hardangervidda, Hemsedalfjellet 
og Strynefjellet i øst-vest-aksen i Sør-Norge. Deretter vil vi ta fatt 
på de resterende overgangene, forteller prosjektlederen. 

– Vi finner ikke én felles løsning som fungerer overalt, så det må 
nok til dels skreddersys for hver enkelt fjellovergang. Noen steder 
er det gjentakende hendelser, som ulykker og bilberginger, på helt 
spesielle punkter. Kanskje vi kan utbedre noen av disse punktene 
ved fysiske tiltak. Men der det ikke er mulig å bygge seg ut av 
problemene, vil vi avdekke hendelsene så tidlig som overhodet 
mulig, for deretter å kunne informere andre trafikanter raskt. I 
dag avdekkes slike hendelser ved hjelp av andre forbipasserende 
trafikanter, driftsentreprenører eller bilbergingsfirmaer. Hvis vi får 
teknologiske hjelpemidler som kan overvåke slike smertepunkter, 
kan vi få ut informasjon på informasjonstavler på få minutter, 
avslutter Storødegård. 

Hver vinter opplever trafikanter kolonnekjøring og stengte fjelloverganger.  
Statens vegvesen har nå satt i gang et prosjekt for å øke forutsigbarheten og 
oppetiden på fjellovergangene ved hjelp av ny teknologi.
Tekst: Runar F. Daler – rd@mef.no

Bedre flyt 
over fjellet med 
ny teknologi

Se vårt store utvalg 
av plasttanker på  
dieseltank.no

I første omgang ønsker vi å bli flinkere til å forutsi når vi må stenge, og 
ikke minst når vi kan gjenåpne, fjellovergangene. Hovedmandatet vårt 
er å kunne gi bedre informasjon ut til trafikantene, sier prosjektleder 
Petter Storødegård i Statens vegvesen. (Privat foto)

Statens vegvesen håper med sitt nye  
prosjekt å kunne øke forutsigbarheten 
og oppetiden på fjellovergangene. 
(Illustrasjonsfoto: Jørn Søderholm).

Det gikk fint over Saltfjellet da Anleggsmaskinen 
var på tur i september. I løpet av en vanlig vinter 
er imidlertid veien stengt mer enn hundre ganger. 
(Foto: Runar F. Daler)



Stor usikkerhet preger verdensøkonomien og 
setter sitt tydelige preg på rammebetingelsene for 
anleggsbransjen. Hvordan navigere i usikkerheten, 
uten å stagnere eller og falle av? Investering i nytt, 
kapitalkrevende utstyr er fortsatt mulig, uten å 
strupe kontantstrømmen.
 

Trygge rammer

Tormod Karlsen er strategisk rådgiver på leasing 
hos Ikano Bank: - For mange av våre kunder innen 
bygg og anlegg er det gull verdt å kunne lease 
utstyr når tidene er såpass usikre som nå. Med 
leasing som finansiering skånes egenkapitalen og 
gjeldsgraden, slik at bedriften beholder en
buffer for å håndtere økte løpende utgifter til strøm, 
drivstoff og råvarer. Leasing muliggjør dermed
oppgradering av maskinpark og essensielt utstyr, 
til tross for at investeringsviljen kanskje ikke er helt 
der den normalt ville vært. 

Verdifull forutsigbarhet

- Med leasing betaler du et fast beløp over 
perioden utstyret benyttes. Dette utgiftsføres i 
sin helhet og forenkler både budsjettering og 
regnskapsføring betraktelig. Våre kunder opplever 
dette som ekstra verdifullt, når så mye annet er 
både krevende og uforutsigbart, forklarer Karlsen.

Passer alle typer foretak

Alle slags selskapsformer kan benytte leasing, 
og de fleste typer driftsutstyr med en viss levetid 
kan leases. - Det mange ikke vet er at også brukt 
utstyr kan leases, så lenge det fortsatt har en  
annenhåndsverdi, påpeker Karlsen.

Objektet som skal leases må være en selv- 
stendig enhet; det må være av en karakter som 
ville vært regnskapsmessig avskrevet dersom man 
hadde finansiert det med egenkapital og / eller 
lån. Tilleggsutstyr og tjenester, som for eksempel 
frakt, montering eller serviceavtale, kan inngå som 
en del av leasingavtalen. 

Skreddersydde løsninger

Etter leasingavtalens varighet står bedriften fritt til 
å velge den løsningen som passer best der og da: 
Å kjøpe ut leasingobjektet, å fortsette leasingen litt 
lenger eller å starte ny leasingavtale på nytt utstyr.

Ikano Bank har flere tiårs erfaring med leasing av 
utstyr til bedriftsmarkedet. Et team med erfarne 
spesialister jobber målrettet med å finne den beste 
løsningen for nettopp din bedrift og bransje. Slik 
skapes solide og lønnsomme relasjoner. Ønsker du 
en trygg og rettferdig partner på leasing av utstyr? 
Ta kontakt for en hyggelig leasingprat!

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

Prisene på strøm, olje og en rekke andre innsatsfaktorer har nådd nye høyder, og energikrevende bransjer opplever ekstra stor usikkerhet. 
Er det vanskelig å forsvare tunge investeringer i nytt utstyr? Da kan leasing være løsningen! Tormod B. Karlsen fra Ikano Bank forklarer 
hvordan du kan finansiere viktige oppgraderinger og samtidig bevare fleksibilitet og forutsigbarhet i den daglige driften.

Velg forutsigbarhet i en usikker tid
ANNONSØR- 
INNNHOLD

TIPPSEMI
SA 28

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

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

Wegar Jakobsen
Mobil 91873890
wegar@istrail.com

Ta kontakt med en 
av våre selgere!

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

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

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

Wegar Jakobsen
Mobil 91873890
wegar@istrail.com

Ta kontakt med en 
av våre selgere!

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

• Lengde:	ca	9	600mm
• Egenvekt:	ca.	9	200	kg
• Løft	på	fremre	aksel

via	bryter.
• Tridec	stag
• Tvangsstyring	på	

bakre	aksel.

• Hjul: 295/80R	22,5	M+S
Aluminiumsfelger.

• LYS: LED	sidemark.
Posisjonslys.	Baklamper.	

	 Arbeidslamper	(2	stk)	
	 2	stk	blitz	lamper.

• Lengde:	ca.	9	740	mm,
uttrekket	ca.	11	425	mm

• Egenvekt:	10	000	kg
• Løft	på	fremre	aksel
•	Bakre	aksel		friksjonsstyrt
•	Hydraulisk	skyv/trekk	
	 av	akselaggregat.

• Hjul: 385/65R	22,5
M+S		stålfelger

• LYS:	LED	sidemark.
Posisjonslys.	Baklamper.

	 Arbeidslamper	(4	stk)
	 2	stk	blitz	lamper.

2-akslet 3-akslet

Uansett føre.

kjetting.no

BLÅMANN betyr at den er sterk.
Det betyr at den er trygg.
Det betyr at den gjør jobben.  
Uansett føre.

Den spesialutviklede herde- 
metoden gjør det mulig for oss å 
lage en kjetting som beholder sin 
slitestyrke lenger enn andre 
kjettinger som er basert på 
tradisjonelle herdemetoder. 

Vi kaller det 
BLÅMANN HERDING

Sannsynligvis den 
beste
U-Brodd kjettingen 
på markedet!

Se utvalg og dimensjoner på www.kjetting.no

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

GJØR
JOBBEN.

U-BRODD

#kjettingføre 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!



Øveraasen UPV 450 har en 
kraftig og kompakt 12,0 liters 
V6 dieselmotor fra Deutz som 
tilfredsstiller Steg V-kravene. 

(Foto: Øveraasen)

HDP U-Plog leveres i bredder 
fra 4,7 til 5,9 meter, kan 
svinges inntil 35 grader og 
skjærvinkel er 16 grader. 
(Foto: Øveraasen)

Tømmeskuffa TS 3000 HK er 
tilpasset større bæremaskiner 

og har et volum på ca. 6000 
liter. (Foto: Øveraasen)
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Snøspesialisten på Gjøvik har utvidet sortimentet med nye snøfresere, ny serie 
U-Ploger for hjullaster og en større versjon av Tømmeskuffa. 
Tekst: Njål Hagen – nh@mef.no

Mye nytt fra 
Øveraasen

Øveraasen lanserer tre nye snøfresere og 
flere andre nyheter før årets vintersesong 
starter. Blant nyhetene er en ny «twin 
spin»-freser som er bygget for tunge 
snøryddingsoperasjoner ved værutsatte 
fjelloverganger.

FRES FOR TØFFE FORHOLD
Selskapet har utviklet en ny og litt krafti-

gere versjon av den minste unitfresen UTV 
175. I utgangspunktet er fresene svært like, 
men med et høyere effektuttak på UTV 240. 
Både UTV 175 og UTV 240 har roterende 
viftehus med mulighet for direkte utkast, 
eller utkast via svingbar tut. 

Nyheten blant de større snøfreserne er 
UPV 450 og UTV455. Ifølge Øveraasen er 
den nye UPV 450 utviklet på bakgrunn av 

selskapets kunnskap og erfaring, kombi-
nert med den nyeste motorteknologien på 
markedet. I den nye UPV 450-fresen er det 
montert en kraftig og kompakt 12,0-liters 
V6 dieselmotor fra Deutz som tilfredsstiller 
Steg V-utslippskravene. 

Samme motorinstallasjon som på UPV 
450 blir også brukt i den nye trommelfresen 
UTV 445. Denne totrinnsfresen skal, ifølge 

Øveraasen, passe godt både til fjerning av 
snø på veier og for å rydde snø effektivt 
på flyplass. 

STOR U-PLOG OG TØMMESKUFFE
Den nye HDP U-Plogen leveres med mid- 
seksjon på 7 eller 8 fot og vinger på 4, 5 og 
6 fot, som har 90-graders sving. Med den 
minste midtseksjonen får man en plog med 

transportbredde under 2,6 meter, mens 
plogen med den brede midtseksjonen har 
en transportbredde rett under 3,0 meter. 
HDP U-Plog leveres i bredder fra 4,7 til 
5,9 meter, kan svinges inntil 35 grader og 
skjærvinkel er 16 grader.

Den nye tømmeskuffa er tilpasset større 
bæremaskiner og har et volum på ca. 6000 l.  
Som på de mindre modellene tømmes 

skuffa ved at bakveggen, som er hengslet i 
toppen, skyves frem og innholdet i skuffa 
dyttes ut i en jevn hastighet. Skuffa er egnet 
for lettere materialer som snø, flis, bark  
og liknende. Tømmeskuffa TS 3000 HK 
har en bredde på 2950 mm og en vekt på 
ca. 1500 kg. 
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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.

Heltflytende Tvilling
9mm kjetting til 10.00-20 
tvillinghjul. Rund pigg eller 
U-brodd gripeelement.

w
w

w
.kurergrafisk.no

–  Erfaring gir styrke!  –

Tlf.: 62 96 70 40 | firmapost@lilleseth.no | www.lilleseth.no

Over 

 70 år på  

det norske 

markedet!

Se vårt brede 
løft/sikring 
program!

Easy On Anlegg
Firkantkjetting 10mm.

          Hakki Anlegg
Piggkjetting
leveres i 9-11mm.



Napop gjennomfører pilot med Hafslund og Steg Entreprenør om av bruk av 
hydrogen på en utslippsfri anleggsplass i Oslo.
Tekst: Njål Hagen – nh@mef.no 

Hydrogen for å  
lade el-maskiner

Denne høsten skal Napop (not a part of 
the problem), sammen med Hafslund og 
Steg Entreprenør, demonstrere bruk av en 
hydrogenbasert energistasjon. Elektrisiteten 
denne produserer skal blant annet brukes 
til elektriske anleggsmaskiner og batteri-
kontainere på et rehabiliteringsprosjekt i 
Kruttverksveien i Oslo. 

NULLUTSLIPPSPROSJEKT
I prosjektet skal det brukes energistasjonen 
Napop H2ES og ZenergiZe, et batterisystem 
levert av Atlas Copco Power Technique 
Nordic. Byggherre er Oslo VAV, og prosjek-
tet gjennomføres som et nullutslippspro-
sjekt. 

– I og med at prosjektet har krav om å 
være utslippsfritt, så ble vi veldig nysgjer-
rige da Napop kontaktet oss for å høre om 
vi var interessert i å ta i bruk grønt hydro-
gen som energikilde. Vi har flere prosjekter 
hvor det er krevende å få energibehovet 
dekket fra eksisterende infrastruktur, og vi 
er veldig stolte av å være med på å demon-
strere alternative nullutslippsløsninger for 
bransjen, sier Espen Glømme, avdelingsle-
der hos Steg Entreprenør.

STRØM FRA HYDROGEN
Anleggsprosjektet i Kruttverksveien er 
allerede i gang, og demonstrasjonen av 
Napops energistasjon hadde planlagt 
oppstart i oktober. Gjennom prosjektet skal 
det produseres og distribueres elektrisitet 
fra hydrogen ved bruk av brenselcelle- og 
batteriteknologi. 

Energistasjonen og tilhørende infrastruk-
tur leveres av Napop AS. Hafslund er med 
som industriell partner. 

– Prosjektet er veldig spennende, og vi 
håper å kunne invitere et bredt spekter av 
interessenter til demonstrasjon av energi- 
stasjonen Napop H2ES utover høsten og 
våren. Vår ambisjon er å etablere infrastruk-

turer for bred bruk av hydrogen for bygg- og 
anleggssektoren både til elektrisk produk-
sjon, leveranse av varme samt hydrogen 
som drivstoff til tyngre anleggsmaskiner. 
Vi håper at dette prosjektet vil bidra til å 
trygge bransjen på at hydrogen er en robust, 
trygg og svært effektiv energibærer, sier 
Terje Paulsen, CEO i Napop.

BIDRAR TIL OSLOS MÅL 
Prosjektet har mottatt støtte fra Oslo 
kommune gjennom Klima- og energi- 
fondet, og skal demonstrere sikker bruk av 
hydrogen som en energikilde i et anleggs-
miljø. 

Oslo kommune har som mål at alle deres 
egne byggeplasser skal være utslippsfrie 
innen 2025. 

Grønt hydrogen er, ifølge Napop, en 
ukonvensjonell utslippsfri energibærer, og 
et svært viktig mål for prosjektet skal være 
å definere sikre rammer for etablering av 
nødvendig hydrogeninfrastruktur tilpasset 
bygge- og anleggssektoren. 

Prosjektet skal levere forslag til vei- 
ledere og rammeverk for bruk av hydrogen 
i bygg- og anleggssektoren, benytte DNV 
som rådgiver og ha tett dialog med DSB 
og Oslo Brannvesen, både i forkant av og 
under demonstrasjonen. 

Fra venstre: Aage Bjørn Andersen, Napop, Kristin Arnesen, Hafslund og Espen Glømme,  
Steg Entreprenør, er klare til å ta i bruk utslippsfrie energiløsninger med grønt hydrogen som 
energibærer. (Foto: Napop)

Spredernes «Rolls Royce» 

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

www.stavemaskin.com • E-post: mail@stavemaskin.com
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SLURRY

JEKSLEVEIEN 22, 2016 FROGNER • TLF: 23 26 78 00
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AKTUELT

Leverer slitestål til nesten alle typer maskiner

Profilstål

Sidebeskytter

Kompakte
tannholdere

Skjærestål

Påsveisede vinkler

Cat J-system

Påboltstål

Segmenter mellom tennene

Skjær og end bits dozere

Strips

Topp-plater Hardmetall- 
brikker

Kamp- 
profilstål

Volvo-
segmenter

Ripper- 
tenner

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

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

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

www.slitestalkompaniet.no



STOR TRIVSEL: Mali Aunøien (lærling 
fjell- og bergverksfaget), Rune Gravseth 
(faglig leder og avdelingsleder betong 
og tømmer), Leif Søbstad, (faglig leder 
og daglig leder Høgmo Fjellsprenging 
AS), Simen Gravseth Storsve (lærling 
anleggsmaskinførerfaget), Simon Leinum 
(lærling betongfaget, Thor Ole Ekenes 
(18) (lærling betongfaget) og Venche 
Kulbotten (opplæringskonsulent OKAB).

SAMFUNNSANSVAR: Det er et 
samfunnsansvar å bidra til å holde 
kompetansen oppe blant norske 
ungdommer, sier faglig ledere Leif 
Søbstad (t.v.) og Rune Gravseth.

«Vi ser på det som et samfunnsansvar å bidra til å holde 
kompetansen oppe blant norske ungdommer.»

Leif Søbstad, faglig leder i Søbstad AS
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– Ved å ta inn lærlinger, får man formet dem som vi vil ha dem. 
Vi har fått mange flinke fagarbeidere her de siste årene, sier Rune 
Gravseth. Han er avdelingsleder betong og tømmer i bedriften.

OPPFORDRER TIL FLERE FAGBREV
– I tillegg er det jo krav om ti prosent lærlinger i de fleste offentlige 
kontrakter, fortsetter daglig leder Dag Søbstad. 

– Ikke at det har vært avgjørende for vår del. Vi har hatt lærlinger 
kontinuerlig i over 30 år. Vi oppfordrer også de ansatte til å ta flere 
fagbrev. Det er positivt for kompetansen, både for dem selv og for 
bedriften. Det er også flere lærlinger som går videre på teknisk 
fagskole etter hvert. Vi har tre som har starta på det nå i høst, og 
flere som har gjort det tidligere. Vi er generelt veldig positive til 
utdanning, sier han.

– Vi har også mange på utplassering her, både fra Vg1 og Vg2. 
Neste uke kommer det en hel gjeng hit, og vi har allerede tre-fire 
stykker som er her én gang i uka, forteller Leif Søbstad, som selv 
var lærling i bedriften i 1996-97.

KLARER IKKE SKRIVE SØKNAD – BESTE TIL Å JOBBE
– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn 
lærlinger?

– At de er i stand til å stå opp om morgenen. Vi bryr oss ikke så 

30 år med lærlinger 
hos Trondheims største
Trondheimsentreprenøren Søbstad AS har hatt lærlinger kontinuerlig i over 
30 år. I skrivende stund har bedriften 20 lærlinger, hvorav hele ni tar det nye 
anleggsrørleggerfaget.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Søbstad AS ble etablert i 1965, av faren til Steinar og Dag Søbstad. 
Steinar pensjonerte seg i 2014 og solgte sin eierandel til Dag, som 
nå er daglig leder. Med totalt 180 ansatte og en omsetning på 460 
millioner kroner, er bedriften en av Trøndelags største maskinen-
treprenører. Lærlinger har vært et satsingsområde hos Søbstad 
i over tre tiår, og en stor andel av de ansatte har selv begynt som 
lærlinger i bedriften.

FÅR INN BEDRIFTSKULTUREN
Anleggsmaskinen er på besøk hos trønderbedriften en grå septem-
berdag, og møter daglig leder Dag Søbstad, faglig ledere Leif 
Søbstad og Rune Gravseth, samt opplæringskonsulent Venche 

Kulbotten i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene 
(OKAB).

– Hvorfor tar dere inn lærlinger?
– Det er jo for å rekruttere; for å utdanne nye mennesker til 

bedriften og bransjen. Vi ser også på det som et samfunnsansvar 
å bidra til å holde kompetansen oppe blant norske ungdommer, 
sier Leif Søbstad, som også er daglig leder i datterselskapet Høgmo 
Fjellsprenging AS.

– Skal vi vokse og få inn gode folk, er det best å utdanne dem selv 
når de er unge. Da får vi dem inn vår bedriftskultur fra begynnelsen 
av. Når de er mer voksne, er det ikke nødvendigvis like enkelt, sier 
daglig leder Dag Søbstad.

Sted: Tiller, Trondheim

ÅRETS LÆREBEDRIFT 2022 – REGION MIDT: SØBSTAD AS

SØBSTAD AS 
Nominert av: MEF region Midt
Hjemsted: Tiller, Trondheim, Trøndelag
Omsetning i 2021: Ca. 460  millioner kroner  
Antall ansatte: 180
Antall lærlinger: 20 (11,1 % av arbeidsstokken) 
Lærlinger i hvilke fag: 2 i anleggsmaskinførerfaget, 
1 fjell- og bergverksfaget, 1 i tømmerfaget, 
6 i betongfaget, 2 i anleggsgartnerfaget og 
9 i anleggsrørleggerfaget.
Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 38 



FORNØYDE: OKABs 
Venche Kulbotten (t.v.) 
får gode tilbakemeldin-
ger fra lærlingene hos 
Søbstad AS. – Jeg var her 
på utplassering, og det var 
veldig bra, så jeg var glad 
for å få læreplass her. Nå 
er jeg fast bestemt på å 
bli bergsprenger sier Mali 
Aunøien, som er lærling 
fjell- og bergverksfaget.

STORE: Med totalt 180 
ansatte og en omsetning 
på 460 millioner kroner, er 
bedriften en av Trøndelags 
største maskinentreprenører

«Alle lærlinger blir sett og tatt på alvor hos Søbstad.  
Alle har jo ulike behov, og bedriften er flink til å legge opp  
løpet for hver enkelt.»

Venche Kulbotten, opplæringskonsulent i OKAB
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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.

mye om norsk- og engelskkarakterene fra videregående. Fraværet, 
derimot, er mer viktig. Og personligheten, selvfølgelig. Man ser 
jo fort om det er potensial der. Enkelte kan være veldig distré, noe 
som er litt skummelt, da de skal bruke store maskiner og tungt 
utstyr, og det kan være fare for å skade seg, sier Leif Søbstad.

– Noen tar vi også inn uten at de har vært på intervju først, 
men da har de som oftest vært på utplassering her tidligere. Hvis 
de ikke har det, tar vi gjerne en telefon til lærerne for å høre litt 
mer om dem. Det er jo også enkelte som har så store lese- og 
skrivevansker at de ikke klarer å skrive en søknad. Og de er ofte 
de flinkeste til å jobbe, fortsetter han, og utdyper:

– Hvis noen ringer og spør om å få læreplass, ber vi dem sende 
en søknad på e-post. Hvis han eller hun da sier at det får de rett og 
slett ikke til, ber vi dem komme på en samtale i stedet. Og da står 
de gjerne her før dørene åpner neste dag. Vi setter pris på dem som 
viser slik interesse og initiativ; de er som oftest veldig dyktige også.

PUTER UNDER ARMENE
Leif Søbstad forteller at bedriften også tar inn enkelte lærlinger 
og andre ansatte via NAV.

– Vi har en slags avtale med NAV, som gjør at vi får en del 
kandidater derfra – både unge og eldre. Dette har vi faktisk veldig 
god erfaring med, sier han. 

– Det er noen med litt frynsete bakgrunn, men de får prøve seg, 
og så får begge parter se om dette kan være noe, og om de egner 
seg. Noen prøver og feiler, mens andre blir værende. Mange av 
dem har kanskje ikke hatt det så lett i oppveksten. Samtidig har 
enkelte fått sydd store puter under armene hjemmefra – noe vi 
egentlig ser stadig mer av – og da må vi forklare dem at nå starter 
alvoret. Rundt 90 prosent av dem vi tar inn på den måten tar dette 
ganske raskt.

MEDARBEIDERSAMTALE MED 180 ANSATTE
– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan 
følges de opp?

– Vi gjennomfører et oppstartsmøte, sammen med de faglige 
lederne i bedriften, hvor vi går gjennom læreplanen med lærlin-
gene. Der har vi også fokus på det som Leif var inne på; at nå 
begynner alvoret. Lærlingene må møte opp til rett tid og overholde 
arbeidstida. De har ansvar for egen læring, og de må være aktive 
og vise interesse, ikke stå med hendene i lomma, sier Venche 
Kulbotten i OKAB. 

– Vi vurderer ikke så mye faglig i starten. Det handler mest om å 
få dem «påkobla» og få dem til å trives i bedriften. Alle lærlingene 
får hver sin fadder, som regel allerede i oppstartsmøtet. Lærlingen 
jobber kanskje ikke på samme anlegg som fadderen bestandig, men 

det skal være en veldig lav terskel for å ringe til fadderen, som jo 
er den som faktisk står for størstedelen av oppfølgingen. De som 
er faddere, er ansatte som vi vet er faglig sterke og som gjerne er 
litt tålmodige, forteller Leif Søbstad.

– Det er verdt å nevne at døra til daglig leder bestandig er åpen. 
Dag gjennomfører selv medarbeidersamtale med absolutt alle 180 
ansatte. Det tar litt tid, men så blir han også meget godt kjent med 
hele organisasjonen. Her tar vi alle på alvor.

NI LÆRLINGER I ANLEGGSRØRLEGGERFAGET
– I tillegg er det halvårssamtale med alle lærlingene. Da setter vi 
opp omtrent som på legekontoret; med en halvtimes tid til hver. 
Men hvis det er noe spesielt en lærling lurer på, så setter vi av mer 
tid og tar gjerne en tur ut på anlegget også, fortsetter Leif Søbstad.

– Vi har ofte også et formøte sammen med faglige ledere, for å 
høre om det er noen som krever ekstra oppfølging, sier Venche 
Kulbotten. 

– Søbstad er en nytenkende bedrift, som følger med i tiden. De 
har for eksempel hele ni lærlinger i det nye anleggsrørleggerfaget, 
legger hun til.

ALLE BLIR SETT OG TATT PÅ ALVOR
– Hvordan blir lærlingene fulgt opp i denne bedriften, sett fra 
OKABs ståsted?

– Dette er en seriøs, profesjonell og ryddig bedrift, og det er god 
dialog, både mellom oss i OKAB og bedriften, og mellom bedriften 
og lærlingene. Alle lærlinger blir sett og tatt på alvor hos Søbstad. 
Alle har jo ulike behov, og bedriften er flink til å legge opp løpet 
for hver enkelt, sier Kulbotten. 

– Det er veldig lav terskel for å ta en telefon eller et møte med 

bedriften hvis det skulle være noe. De stiller alltid opp for lærlin-
gene, og hvis det er noen som krever ekstra oppfølging av ulike 
årsaker, så strekker de seg langt. Flere ganger har jeg vært i tvil 
om læreløpet kan la seg gjennomføre, men de har insistert på 
å fortsette og prøve – og gitt ham eller henne mer tid og flere 
sjanser – og så har de fått dem gjennom.

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

– Jeg har stort sett bare fått positive tilbakemeldinger fra lærlin-
gene hos Søbstad. De trives godt her. Det er godt arbeidsmiljø, 
korte linjer og flat struktur. De blir også inkludert i sosiale sammen-
henger. Nylig ble alle ansatte, med følge, invitert på en weekendtur 
til Kroatia, og da fikk også lærlingene være med, avslutter OKABs 
Venche Kulbotten. 
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Egen produksjon, 
reparasjon og service

Løftemagneter og 
Metallseparatorer

elmemagnets.com info@elmemagnets.com Tel: +46 476-150 05 ÄLMHULTS EL-MEK AB

Loendagene betegnes av mange som landets vakreste anleggsmesse. Fra fredag  
23. til søndag 25. september var Hotell Alexandra og omliggende overnattingssteder 
i vakre Loen, innerst i Nordfjord, fylt opp med entreprenører og deres familier. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no 

Norges vakreste 
anleggsmesse

Loendagene arrangeres av Maskinentreprenørenes Forbunds to 
avdelinger Midt og Vest, og det var i år 42. gangen de arrangerte 
anleggstreffet. På grunn av pandemien ble den sammenhengene 
rekken av Loendagene siden 1970-tallet brutt i 2020, men i år 
kunne de to regionsjefene Paul Olaf Baraas, MEF region Vest, og 
Øyvind Bergset, MEF region Midt, igjen ønske velkommen til 
Loen og anleggstreff.

Totalt var det nærmere 700 påmeldte deltakere, hele 55 utstillere 
og det var et sted mellom 2500 og 3000 besøkende til utstillings-
området.

I tillegg til utstilling og fagseminarer, er Loendagene et populært 
familiearrangement hvor både to og tre generasjoner samles, og 
en sosial møteplass for å skape samhold og entusiasme.

FAGSEMINAR
På den kompakte utstillingen traff de 55 utstillerne beslutningsta-
kere fra de mange selskapene som er representert på arrangemen-
tet, og det var mange og lange samtaler både på messeområdet 
og under middagene på kvelden.

Fredagen var tettpakket med fagseminar om HMS-arbeid, det 
var informasjon om SmartMEF og det var et omfattende juri-
disk seminar med MEF-advokatene Silje Lindvig og Erik Tobias 
Handeland Selmer.

Lørdagens fagseminar ble åpnet av styreleder i MEF avd. Møre 
og Romsdal, Rolf Anders Håberg, med påfølgende innlegg av 

styreleder i MEF, Øystein Hope, og Julie Brodtkorb, administre-
rende direktør i MEF. 

STOLT STYRELEDER
– Det er enkeltmennesker som går foran og skaper arbeidsplasser, 
det er enkeltmennesker som skaper verdier og tar risiko, det er 
enkeltmennesker som lar neste generasjon slipper til, sa Øystein 
Hope, og han la til at det er sjelden MEF-familien kommer så godt 
frem som på Loendagene.

 – MEF-bedriftene skaper lokale arbeidsplasser i norske bygder 
og byer, det er ryggraden og tryggheten for arbeid og velferd for 

Sted: Loen, Nordfjord

TRADISJON: Som vanlig ble Loendagene  
arrangert siste helgen i september, og i år var  
det den 42. gangen anleggsbransjen var samlet  
på Hotel Aleksandra. (Foto: Odd Borgestrand)

DUO: Paul Olaf Baraas (t.v.), regionsjef 
i MEF region vest, og Øyvind Bergset, 

regionssjef i MEF region midt, ønsket de 
mange hundre deltakerne og utstillerne 

velkommen til årets Loendagene.

LEDER: – MEF-bedriftene skaper lokale  
arbeidsplasser i norske bygder og byer, det er  
ryggraden og tryggheten for arbeid og velferd  
for de mange ansatte. Dere tar risiko og dere står 
gjennom krisene. Jeg er utrolig stolt over å stå  
her i Loen som styreleder i MEF, sa Øystein Hope  
i talen han holdt til MEF-medlemmene.



Lone Dybvik jobber med logistikk hos Volvo Maskin i Ålesund, og deltok for første gang på Loendagene. 

KJEMPER: Julie Brodtkorb, administrerende 
direktør i MEF, fortalte at MEF kommer til å 
fortsette å kjempe for at det ikke kan være slik 
at det er anleggsbransjen som skal ta hoved-
støyten for at politikerne skal spare penger. 
(Foto CF Wesenberg/Kolonihaven)
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de mange ansatte. Dere tar risiko og dere står gjennom krisene. 
Jeg er utrolig stolt over å stå her i Loen som styreleder i MEF, 
sa han. Som styreleder lovte han at han skal være inkluderende, 
lyttende, søkende og deretter fast i klypa når man først har 
konkludert.  

– Vi i MEF har store oppgaver foran oss og vi skal fortsette å 
kjempe for medlemmene våre. Vi skal kjempe mot de politiske 
signalene om kutt i arbeidsmengden fra 2023. Oppdragsgiverne 
må dele byrden med oss i forhold til krisen bransjen står i. Vi skal 

kjempe for flere skoleplasser, si ja til et grønt skifte, men også nei til 
urealistiske forventninger til rask overgang til elektrisk maskinpark. 
Internt skal vi løfte organisasjonen vår videre til nye høyder der 
vi skal jobbe for innflytelse i norsk politikk og vi skal videreføre 
Julies linje om å være tett på medlemmene våre, sa Hope, før han 
overlot ordet til Julie Brodtkorb.

STORE UTFORDRINGER OG EN VERDEN I ENDRING
MEFs administrerende direktør Julie Brodtkorb, var som vanlig 

tydelig i sitt budskap til egne medlemmer og stolt av jobben de 
utfører. 

– Dere har bygget fundamentet til over 2300 bedrifter og sikrer 
jobb til over 40 000 mennesker over hele landet. Dere sikrer mulig-
heten til ungdom til å bli del av denne fantastiske næringen, og 
dere er med på å bygge bilder som gjør at norske politikere forstår 
hvorfor vår sektor er så viktig for dette landet, sa Brodtkorb. 

– Etter krigen har norske entreprenører bygget 97 446 kilometer 
med veier rundt i Norge. Disse er bundet sammen av 26 000 broer 
og 1100 tunneler. Det er å bygge Norge. Det blir ikke bygget noe i 
dette landet før dere har vært på stedet og gjort grunnarbeider, og 
dere har bundet oss sammen ved å bygge infrastruktur som har 
gjort oss til ett folk i ett land, sa hun, og høstet applaus fra salen.  

Verden er i endring og ikke siden Berlin-muren falt i 1989 har 
Europa hatt større rystelser enn nå. 

– Krigen i Ukraina har ført til enorme prisstigninger. Ikke bare 
på diesel, men på alt vi er avhengige av av innsatsfaktorer. Vi har 
i MEF siden mars jobbet dag og natt for å forsøke å gjøre ramme- 
vilkårene bedre. Vi startet med å jobbe for et generelt kutt i prisene 
på diesel. Det så vi ganske tidlig at var politisk umulig. Da så vi på 
muligheten for å lage en kompensasjonsløsning for kun anleggs-
diesel, sa Brodtkorb, og takket medlemmene for arbeidet de har 
gjort for å påvirke lokale politikere rundt om i deg ganske land. 

Hun tok også opp arbeidet som er gjort for at medlemmene skal 
få en kompensasjonsordning for de høye strømprisene. 

– MEFs jobb og min jobb er å kjempe for dere, sa Julie Brodtkorb. 
Hun fortalte at MEF kommer til å fortsette å kjempe for at det ikke 
kan være slik at det er anleggsbransjen som skal ta hovedstøyten 
for at politikerne skal spare penger. 

– Jeg synes vi har gode argumenter. For uten god infrastruktur 
fungerer ikke Norge, det er det som binder oss sammen, og det 
er det alt annet næringsliv i Norge er avhengig av for å få varene 
sine frem, sa hun. 

NORGES VIKTIGSTE BRANSJE
– For meg er det lærlingene som er det store lyspunktet. Én 

lærling i jobb sparer samfunnet for hele 15,9 millioner kroner, 
sa Brodtkorb. Hun fortalte at hun hører alle si at det er veldig 
lav arbeidsledighet i Norge nå, men de som faller ut av denne 
statistikken er alle de ungdommene som har gått ti år på skolen og 
hver dag kommet hjem med mindre mestringsfølelse og mindre 
selvtillit. Dette er praktikerne som den teoretiske skolen ikke er 
lagt opp for. 

– Vi trenger dem inn i vår sektor, problemet er bare det at nå er 
det såpass få skoleplasser og mange som vil inn, at nå er det slik 
enkelte steder at du må ha 4,5 i snittkarakter for å komme inn, 
og da faller praktikerne ut. Noe av det mest rørende jeg ser når 
jeg reiser rundt er å se vår bransje sørge for at disse ungdommen 
kommer ut i jobb, sa hun. 

– Vi skal være best i klassen. Vi skal ha den beste juridiske 
avdelingen og de beste opplæringskontorene.  Vi skal fortsette 
å være blant de beste til å lage bilder til norske politikere på 
hvorfor nettopp vi er Norges viktigste bransje, avsluttet Julie 
Brodtkorb. 

Maskinførerkonkurranse for de yngste er populært, og totalt deltok over 40 barn og ungdommer fra ett til 17 år. Nummer to fra høyre, Johannes 
Grodås (10 år), var raskest av alle – i år som i fjor. 

Lill-Tove Sandneseng begynte i Hesselberg Maskin i august, og er selger for 
Manitou i distriktet Møre, Trøndelag og Nordland. Hun har jobbet med salg 
av tak og byggelementer i stål til bygg og anlegg hos Lindab de siste årene. 
Hun og også jobbet hos Würth, og også hatt ekstrajobb som maskinfører.

 Thomas Buchardt hos Brødrene Dahl viste frem Traftech Silent 
støyskjerm. Den produseres av plastsøppel og er miljøvennlig, vedli-
keholdsfri, vandalsikker og lettmontert. Den kan leveres i forskjellige 
strukturer og farger, og har hele 26 års garanti. 

Busengdal AS hadde tatt med den helt nye tungtrekkeren Volvo FH16 
750 og den batterielektriske Volvo EC230 Electric til Loen.  
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Drivex har produsert og utviklet kvalitetsprodukter i 50 år. 
Når årstidene endrer seg, har vi de riktige verktøyene for hver oppgave. 
Drivex har gjennom årene bygget opp stor erfaring og et bredt sortiment.

Drivex 
Norge

  For traktor
og hjullaster

Be om tilbud fra din maskinleverandør!

Arbeidsmengden øker og vi 
søker etter flere maskinførere 

for sesong-vinterdrift 
med eller uten maskin  

Kontakt oss!

Skandinavisk Utemiljø AS
Verkseier Furulundsvei 12
post@s-utemiljo.no
www.skandinavisk-utemiljo.no

Totalleverandør innen etablering, drift og vedlikehold av utemiljø for 
borettslag/sameier, bedrifter, private og det offentlige i Oslo og omegn.

✔ Snørydding og strøing
✔ Gartner og grøntvedlikehold
✔ Feiing og spyling
✔ Garasjevask
✔ Graving og utemiljø
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Verksted, butikk, lager og logistikk?
Vitec Autosystemer har løsningen for deg!

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



IKKE REDD FOR Å SATSE: Kristian har 
akkurat bestilt to nye maskiner; en John 
Deere-hogstmaskin og en Ponsse-lassbærer 
for totalt 9,5 millioner kroner.
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Kristian Brennbakk var 20 år da han startet for seg selv i skogen. Han kjørte 
hogstmaskin på dagen og lassbærer på natta, mens pausene gikk med til å skru på 
maskinene. I dag har han to ansatte og omsetter for fem millioner kroner.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Norges yngste  
skogsentreprenør

Han har alltid visst at han ville jobbe i skogen, Kristian Brennbakk 
(23). Men han valgte en litt utradisjonell – og svært målrettet – 
vei inn i bransjen.

– Onkelen min, Rune Brennbakk, er skogsentreprenør, og faren 
min har jobba hos ham i 40 år. Jeg var jo med og satt bak setet hans 
i hogstmaskinen siden før jeg kunne gå, og etter hvert begynte 
jeg å kjøre skogsmaskin for Rune, jeg også. Så ja, planen har alltid 
vært å jobbe i skogen, sier Kristian Brennbakk når vi møter ham 
i skogen ved Hattfjelldalen på Helgeland. Likevel gikk han ikke 
skogfag på videregående skole.

SMART KARRIEREPLANLEGGING
– Jeg så ikke hensikten med å lære skogsbruk på skolen, ettersom 
jeg har holdt på med det nærmest siden jeg var liten. I stedet tenkte 
jeg det var lurt å bli god til å skru, forteller han. Og det skulle vise 
seg å være et smart trekk av den unge gründeren. For ikke å si en 
forutsetning for at han har gjort det så bra.

– Etter to år på Teknikk og industriell produksjon på Mosjøen 
videregående skole, avdeling Kippemoen, og to år som lærling 
på den lokale sponplatefabrikken, tok jeg fagbrev som industri-
mekaniker. Samtidig kjørte jeg skogsmaskin for Rune på fritiden, 
forteller han.

Da fagbrevet var i boks, valgte han å slutte på sponplatefabrikken, 
men han fortsatte hos onkelen, mens han la planer for fremtiden 
som selvstendig skogsentreprenør. 

IKKE LETT Å FÅ LÅN
Da en annen lokal skogsentreprenør la ned driften, så den unge, 
ambisiøse Brennbakk sitt snitt til å gå til innkjøp av skogsmaskiner. 

– Jeg visste jo at både lassbærer og hogstmaskin bare sto der 
ubrukte, så jeg ringte rett og slett og spurte om jeg kunne få kjøpe 
dem. Og det fikk jeg, sier han. Men det var ikke bare enkelt. 

– Maskinene var gamle, så det var ikke en voldsomt stor inves-
tering, men jeg måtte jo låne penger for å få gjennomført det. Alle 

banker sa nei, bortsett fra én – Helgeland Sparebank. Det var den 
eneste banken som hadde tro på at dette kunne gå bra, forteller han.

Firmanavnet Kristian Brennbakk AS ble dermed registrert i 
november 2019, etter at maskinene var på plass. Han ble da Norges 
yngste skogsentreprenør – i hvert fall innenfor MEF-systemet.

– ALLE SA DET IKKE KOM TIL Å GÅ
Maskinene var imidlertid i slik stand at det krevde en del vedlike- 
hold for å kunne bruke dem. Da kom bakgrunnen som industri-
mekaniker til sin rett.

 – Jeg måtte jo sette i stand og skru på maskinene kontinuerlig 
for å få det til å funke. Lassbæreren var en 2007-modell. Hogger’n 
var to år eldre, men den var likevel i bedre stand. Jeg hogde hele 
dagen, kjørte lassbærer på natta og skrudde i alle pausene, og 
fortsatte å hogge dagen etter. Oppstarten var i tillegg på vinteren, 
og det var kaldt. Så jeg hogde og skrudde og kjørte, hogde og 
skrudde og kjørte. Det kunne gå mange døgn mellom hver gang 
jeg var hjemme. Det var et rent helvete, om jeg skal være ærlig. 
Alle sa at dette kom ikke kom til å gå. Men det gikk jo! Likevel 
tror jeg nok ikke at jeg hadde begitt meg ut på nytt, om jeg visste 
hvor mye slit det var, sier han oppriktig.

TO MASKINER TIL 9,5 MILL.
Etter den mildt sagt strabasiøse oppstarten, og takket være et 
utrettelig og helt vanvittig arbeid, har hverdagen nå stabilisert 
seg for den unge bedriftslederen. Han hogger mest for SB Skog, 
med Statskog som skogeier. Han har ansatt en lassbærerkjører 

 MÅLRETTET: Han har 
alltid visst at han ville 

jobbe i skogen, Kristian 
Brennbakk (23). Men han 

valgte en litt utradisjo-
nell – og svært målrettet 

– vei inn i bransjen.Sted: Hattfjelldal, Helgeland
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KJELL TRENGEN | Telefon: +47 91 11 87 33 | E-post: kjell@terrafirmaas.com
Postboks 246, 3603 KONGSBERG

www.terrafirmaas.com

Skandinavisk importør og agent for KSE Light GmbH hjelmlamper

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

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

på heltid, og også fått inn en lærling. Driften går godt, og han 
tjener også penger.

– Det har egentlig gått ganske raskt. Jeg har akkurat bestilt to 
nye maskiner nå; en John Deere-hogstmaskin og en Ponsse-lass-
bærer – en total investering på 9,5 millioner kroner. Jeg har ansatt 
Knut, som jeg tidligere jobba sammen med hos onkelen min, til å 
kjøre lassbærer. Og jeg fikk inn lærlingen Odin nå i sommer, som 
kjører lassbærer og hogstmaskin, annenhver uke. Både Knut og 
Odin er dyktige og har stor interesse for dette faget. Det er mye 
dårlige holdninger der ute. Skal man få til dette, må man være 

100 prosent interessert. Det nytter ikke å tro at dette er en vanlig 
åtte-til-fire-jobb, sier han bestemt.

– Jeg har fra dag én vært opptatt av at alt skal være ryddig og 
ordentlig i denne bedriften. Denne brakka vi sitter i nå, kjøpte 
jeg nettopp for at alt skal være på stell. Det er faktisk ikke så 
mange som har så fine forhold inni skogen som vi har her nå, 
med rennende vann, do, vask, redskapsbod og et lite kjøkken. 
Det fungerer veldig bra. 

EN FRIHET – SELV MED KNIVEN PÅ STRUPEN
– Hva med fremtiden? Hvordan ser denne bedriften ut om noen 
år fram i tid, tror du?

– Vi skal ha 100 prosent kvalitet på alt vi gjør; det er jeg ekstremt 
opptatt av. Så tror jeg det er best å fortsatt ha ett lag, hvor vi har 
god oversikt og det flyter jevnt, i stedet for å ha flere lag på halv-
fart. Man kan ha masse utstyr og maskiner og stor omsetning, 
men det lang fra sikkert at det blir noe mer overskudd av den 
grunn, sier han. 

– Ellers er jeg jo glad for å slippe å holde på både dag og natt, 
sånn det var før. Men travelt er det fremdeles, og jeg kjører frem-
deles 12-timersdager. I fjor fikk samboeren min og jeg en unge 
også, og det blir jo ikke noe mindre å gjøre av det, sier han og ler.

– Uansett hvordan det går, vil jeg ikke slutte med det jeg liker 
best, nemlig å hogge tømmer. Jeg kunne for eksempel ikke tenke 
meg å trekke meg tilbake og bare ta meg av det administrative. 
Det er jo en slags frihet å sitte ute i skogsmaskina – selv om vi har 
kniven på strupen når det gjelder produksjon. 

ENDA HARDERE OG LENGRE DAGER
Selv om han selv har vist at det er mulig å starte for seg selv fra 
«scratch» i skogen, og både vokse og tjene penger, regner ikke 
Brennbakk med at mange vil gå i hans fotspor.

– Dette er virkelig en tøff bransje å komme inn i fra bunnen 
av. Jeg kan nesten ikke tenke meg at noen andre orker å holde på 
sånn. Jeg hadde dessuten noen fordeler, som at jeg var utdanna 
mekaniker, at jeg kunne kjøre skogsmaskin og at jeg har en mor 
som er regnskapsfører som kunne hjelpe til litt, sier han.

– I tillegg må man trives i sitt eget selskap, for man er mye alene. 
Og vi er nødt til å holde produksjonen oppe hele tida. Ikke bare 

må det kjøres 12 timer om dagen, fem dager i uka, men helger og 
kvelder går med til å holde maskiner og utstyr i stand. Det nytter 
nesten heller ikke å være sjuk, for da står det jo en maskin til flere 
millioner helt stille. Og det går ikke særlig lenge. Nå i det siste 
har vi dessuten fått de enorme økningene i kostnader på både 
diesel, olje, reservedeler og alt annet. Det som var overskudd før, 
er ikke overskudd lenger nå. Vi har derfor måttet spare inn, og 
vi prøver å være enda mer effektive, ved å kjøre enda hardere og 
lengre dager. Det er tøft. Likevel er det ikke noe annet jeg heller 
vil gjøre, sier han med et smil.  

TØFF START: Den unge  
gründeren hogde hele dagen, 
kjørte lassbærer på natta og 

skrudde i alle pausene. Det 
kunne gå mange døgn mellom 

hver gang han var hjemme.

«Det er en slags frihet å sitte 
ute i skogsmaskina – selv om 
man har kniven på strupen når 
det gjelder produksjon.» 

Kristian Brennbakk, skogsentreprenør

SKRUR SELV: Fagbrevet som 
industrimekaniker har vært en 

stor fordel. Kristian har dermed 
kunnet skru og fikse på egne 

maskiner – en forutsetning  
for å få det til å gå rundt. 



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%

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

ANNONSE

Det er blitt mars og dermed den første vårmåneden, når vi besøker Inge-Vidar Brustuen og hans  

smykke av en Volvo EW160E. Maskinen er en del av Anlegg Øst sin betydelige maskinpark, og Anlegg  

Øst AS, inngår i Gjermundshaug Gruppen. Anlegg Øst har etter hvert noe over 100 ansatte, og 

hele gruppa er i overkant av 200 ansatte, så det er en betydelig aktør i anleggs-Norge dette.

Sola skinner om kapp med både sjåfør, maskin og utstyr. Utstyret brukes 
jo, og det syns selvfølgelig, men man skulle ikke tro at man stod ovenfor 
utstyr som har over 5000 timer på nakken! Honnør til deg, Inge Vidar! 

«Dette utstyret her har gått knirkefritt! Helt knirkefritt, men jeg er 
nøye med å se etter og prøver å holde det reint.» 

Inge-Vidar snakker om engcon, for denne graveren er utstyrt med 
S60-feste og EC219 med EC-oil. I tillegg har han en steinklype og en 
pallegaffel, også med EC-oil naturligvis. «Jeg ønsker meg en vibroplate 

med EC-oil!» Det forstår vi godt, for med EC-oil får du jo enda større 
glede av hydraulisk redskap enn ellers. 

Inge-Vidar er ofte først inn på anlegget og sist ut, og gjør alt mellom op-
parbeidelse av brakkerigg, til siste finish og hånd på verket før prosjektet 
skal overleveres byggherren. -Ofte vet man da om hver eneste kum og 
ellers andre posisjoner på anlegget, så det er artig å ha den oversikten, 
når man er med fra start til slutt, forteller han. 

Prosjektet han nå er på, ved Hellerudsletta like nord for Oslo, er nytt 
kollektivfelt og påkjøringsrampe i tilknytning til E6.

Maskinen er altså nærmere 3,5 år og har som nevnt gått godt over 5000 
timer ved vårt besøk. Det er av og på med utstyr under tilten «hele ti’a» 
og ved lasting og også om det skal løftes eller heises, kobles tiltrotatoren 
av. Ikke én o-ring er byttet på EC-oil på alle disse timene, og det er jo et 
godt skussmål for utstyret! 

Inge-Vidar er arvelig belastet når det gjelder jobben og interessen for 
anleggsmaskiner, og trives veldig godt med yrket. At det blir EC-oil på 
neste maskin er en selvfølge. 

Det gleder oss å høre! 

Det er torsdag ettermiddag, og Inge-Vidar skal straks hjem til Dombås, 
men skal bare gjøre noe småtteri først. Sikkert fort gjort, med så effektivt 
utstyr! 

ET NYTT 
GREP

www.engcon.com

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

KUNDEREPORTASJE, T & R

Engcon – det er aldri no’ tull!

Voestalpine_helside_sponset_AM0822.indd   1Voestalpine_helside_sponset_AM0822.indd   1 12.10.2022   11:1312.10.2022   11:13



«Nesten samtlige av våre medarbeidere har kommet inn den 
veien. Når vi tar dem inn som lærlinger, blir vi kjent med dem og 
får dem inn i bedriftskulturen vår fra begynnelsen av.»

Torkil Næsbø, daglig leder i Næsbø skog AS.
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Satser på lærlinger  
i skogen
Tidligere lærlinger er selve grunnstammen hos Næsbø Skog AS.  
Stjørdalsbedriften har hatt lærlinger sammenhengende siden slutten av 90-tallet, 
og de aller fleste ansatte har fagbrev.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

– Det er nok ikke mange skogsentreprenører i Norge som har 
hatt så mange lærlinger over så lang tid som Næsbø Skog. Bedrif-
ten har alltid hatt en positiv tilnærming til lærlinger, og hele 
18 lærlinger har avlagt fagprøve der siden slutten av 90-tallet. 
Sønnen til bedriftens første lærling tok fagprøven der i sommer, 
så de har nå lært opp flere generasjoner, forteller Olav Asklund, 
daglig leder for Opplæringskontoret i anleggs- og bergfagene 
(OKAB) Trøndelag. 

– Bedriften har gjentatte ganger lagt ned ekstra ressurser som 
har bidratt til en god utvikling for lærlingene, dersom det har vært 
spesielle utfordringer underveis. I og med at Næsbø Skog har hatt 

lærlinger over så lang tid, og mange av dem som nå er instruktører 
i bedriften har vært lærlinger der selv, så har de innarbeidet en 
svært god kultur for oppfølging av lærlinger.

FAMILIEBEDRIFT
Anleggsmaskinen er på besøk hos Næsbø Skog i Hegra i Stjørdal 
kommune. Vi møter daglig leder Torkil Næsbø, lærlingene Sondre 
Winum (19) og Martin Næsbø (18), samt OKABs Olav Asklund. 

Næsbø Skog ble et AS i 2001, men historikken går tilbake til 
tidlig 60-tallet, da faren til daglig leder Torkil og broren Arnfinn 
startet i det små i skogen. I dag er bedriften, med 30 ansatte og 23 

Sted: Hegra, Stjørdal

ÅRETS LÆREBEDRIFT 2022 – AVDELING SKOG: NÆSBØ SKOG AS

skogsmaskiner, den største skogsentreprenøren nord for Dovre 
og blant de største i landet.

– Det var en tradisjonell start. Pappa begynte med hest og traktor, 
og så har det utvikla seg gradvis. Broren min og jeg tok over i 2004, 
og eier 50 prosent hver, sier Torkil Næsbø. 

Sønnen Martin begynte som lærling i bedriften nå i høst, så 
familiebedriften ser ut til å være sikret også for neste generasjon. 
Næsbø Skog tar oppdrag over store deler av landet. I skrivende 
stund er det blant annet vindfallhogst i Valdres og linjerydding 
i Sogndal.

TÅLMODIGE
– Hvorfor tar dere inn lærlinger?

– Det er jo rekruttering. Nesten samtlige av våre medarbeidere 
har kommet inn den veien. Når vi tar dem inn som lærlinger, 
blir vi kjent med dem og får dem inn i bedriftskulturen vår fra 
begynnelsen av, sier Torkil Næsbø. 

– Vi velger å være tålmodige med lærlingene. De må finne 
sin plass. Noen tar ting fort, mens andre trenger mer tid. Men 
når de først har lært seg dette faget, så er det god, stabil og lojal 
arbeidskraft. Det er en investering å ta inn lærlinger. De har to 
år på seg på å se om dette er det de ønsker. Vi har hatt enkelte 
tilfeller der læreløpet har blitt avbrutt tidlig, og det er selvføl-
gelig helt greit. 

ENSOMT?
– Dette er jo et litt spesielt yrke. Man går ikke akkurat oppå hver-
andre der ute i skogen, selv om man jobber i et arbeidslag. Ikke bare 
må man trives med å være i skogen store deler av dagen, men det 
er en jobb hvor man er veldig mye for seg selv. Det kan være litt 
ensomt, og det passer nok ikke for alle, sier OKABs Olav Asklund.

– Vi liker det! sier lærlingene Sondre Winum og Martin Næsbø 
nærmest i kor.

– Det er godt med litt stillhet rundt seg. Vi kan dessuten snakke 
i telefonen, noe vi også gjør av og til, legger de til. 

NÆSBØ SKOG
Nominert av: MEF fagavdeling Skog
Hjemsted: Hegra, Stjørdal, Trøndelag
Omsetning i 2021: Ca. 83 millioner kroner
Antall ansatte: 30
Antall lærlinger: 3 (10 % av arbeidsstokken) 
Lærlinger i hvilke fag: 3 i skogfaget
Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 5

GODT SAMARBEID: Bak fra 
venstre: Lærlingene Martin 
Næsbø (18) og Sondre Winum 
(19). Foran fra venstre: Olav 
Asklund i OKAB Trøndelag og 
daglig leder Torkil Næsbø.

TÅLMODIG: – Noen tar ting kjapt, 
mens andre trenger litt lengre tid,  

og selv når de har tatt fagbrevet 
etter to år, så tar det gjerne lengre 
tid før de er oppe i full produksjon. 

Tålmodighet er nøkkelordet her, sier 
daglig leder Torkil Næsbø. 



«Det virker som om flere nå ser at det faktisk er en framtid i 
skogen. Tidligere var dette noe for de spesielt interesserte.»

Torkil Næsbø, daglig leder i Næsbø skog AS.
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jo ganske individuelt, for utviklingen er ujevn. Noen trenger mer 
tid enn andre. Det er greit å ha i bakhodet hele tiden når man har 
med lærlinger å gjøre, sier han. 

TÅLMODIGHET
Næsbø Skog har ikke noen egen fadderordning; et helt bevisst 
valg fra bedriftens side. Torkil Næsbø er offisielt faglig leder, men 
dette delegeres i stor grad til de andre ansatte.

– Her er alle på en måte faddere. De fleste vet godt hvordan det 
er å være lærling og hvilke utfordringer det kan by på, i og med 
at nesten alle har vært lærlinger her selv. Vi er vant til å ta imot 
læringer, så opplæringskulturen er veldig godt innarbeidet, sier han. 

– Vi har tro på at man lærer best ved å få prøve og feile. De får 
selvfølgelig instrukser om hvordan ting skal gjøres, og så blir de 
overlatt litt til seg selv, for deretter å kunne stille spørsmål. De får 
tidlig ansvar for egen maskin, inkludert det daglige vedlikeholdet. 
Det blir nok mer prestasjonsangst og nervøsitet hvis noen sitter 
oppå dem og følger med hele tiden. Noen tar ting kjapt, mens 
andre trenger litt lengre tid, og selv når de har tatt fagbrevet etter 
to år, så tar det gjerne lengre tid før de er oppe i full produksjon. 
Tålmodighet er nøkkelordet her. 

VIL VÆRE KONKURRANSEDYKTIGE
– Lærlingene begynner gjerne på lassbærer det første året og 
går stort sett over på hogstmaskin det andre året. Man får litt 
mer terrengfølelse, forståelse for tømmeret og hvordan man skal 
behandle maskina hvis man kjører en del lassbærer først, fort-
setter Næsbø.

– Vi prøver å strekke oss langt for å ha ryddige forhold i bedrif-
ten, slik at alle trives og har lyst til å være med videre. Vi ønsker å 
være konkurransedyktige sammenlignet med andre bransjer. Det 
er for eksempel mange store entreprenører i Stjørdal, og det kan 
ikke være sånn at kompisen til Sondre får 50 kroner mer i timen for 
å kjøre dumper enn han får for å kjøre lassbærer. Da har vi feilet. 

– BEST I KLASSEN
– Hvordan blir lærlingene fulgt opp i denne bedriften, sett fra 
OKABs ståsted?

– Her er det er ikke bare én faglig leder som står for oppfølginga, 
men de følger opp lærlingene sammen. Og det fungerer meget bra. 
Jeg har fulgt opp lærlingene i denne bedriften mer eller mindre 
kontinuerlig siden slutten av 90-tallet, og har vært vitne til at de 
har blitt stadig mer profesjonelle, sier Olav Asklund. 

– Samtidig har bedriften alltid vært opptatt av at lærlingene 
skal ha det bra, ha gode betingelser, og at det skal være ryddige og 
ordentlige forhold. Det har alltid ligget i bunn. Jeg vil rett og slett 
si at Næsbø Skog har vært best i klassen når det gjelder lærlinger 
i lange tider.

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

– Lærlingene har det veldig bra her. Det er selvfølgelig enkelte 
som har slitt litt underveis, av ulike årsaker, men de har blitt tatt 
godt vare på. Forholdene og miljøet i bedriften er veldig bra. Næsbø 
Skog er også positive til å ta imot folk med ulik bakgrunn. De har 
tatt inn folk både fra NAV og via omplassering fra andre bedrifter. 
Det er ikke lenge siden sist en lærling flytta over fra en annen 
bedrift og tok siste del av læretida og avla fagprøven hos Næsbø, 
sier Asklund. 

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.

– Ja, det er kanskje litt mindre ensomt nå enn da man ikke hadde 
mobiltelefon, sier Torkil Næsbø.

– Det går fint å prate litt i telefonen, med øreklokkene på. Men 
det er mye man må følge med på – særlig i hogstmaskinen – så 
det bør begrenses litt, særlig mens de er ferske lærlinger.

FLERE LOKALE
– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn 
lærlinger?

– Det går mest på holdninger og personlighet. Vi ser litt på 
karakterer også, særlig på det yrkesfaglige, men det viktigste er 
oppmøte og fravær, sier Torkil Næsbø.

– Vi hører gjerne litt med lærerne også, før vi eventuelt tar dem 
inn til intervju. Vi har meget god dialog med Mære landbruksskole 
i Steinkjer kommune, der de fleste av våre lærlinger kommer fra. 
Hvis vi først tar inn en lærling, så er jo målet at han eller hun blir 
værende i bedriften etter endt læreløp, slår han fast. 

– De senere årene har vi også hatt mange inne på utplassering, 
og da blir vi jo godt kjent med dem før de eventuelt blir lærlinger, 
og de får se om dette er noe for dem. Både Sondre og Martin var 
her i flere uker i strekk. Nå har vi en utplasseringselev fra Mære 
én gang i uka. Han kommer dessuten fra nærområdet. Den siste 
tida har det kommet stadig flere lokale hit.

SKOGNÆRINGEN I VINDEN
– Tidligere kom nesten alle lærlingene langveis fra; som oftest 

fra Steinkjer og nordover. Skognæringen har blitt mer synlig med 
årene. Det virker som om flere nå ser at det faktisk er en framtid 
i skogen. Tidligere var dette noe for de spesielt interesserte, fort-
setter Næsbø. 

– Nå snakkes det mye mer om det i mediene, det er stort fokus 
på det grønne skiftet, og det satses på skog. Før var det liksom 
aldri noe tema. Jeg tror nok det er mye av grunnen til at vi får 
mange flere henvendelser nå enn tidligere fra unge som har lyst 
til å begynne hos oss. De opplever også det samme på skolene. 
Klassene har jo blitt mye større enn før, sier han, noe den ferske 
lærlingen Martin Næsbø kan bekrefte.

– På Mære Landbruksskole, er det 14 i klassen som starta nå i 
høst. Da jeg gikk der, var det bare åtte i klassen, sier han.

INDIVIDUELL TILPASNING
– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan 
følges de opp?

– Aller først har vi en intern opplæring, hvor vi går gjennom 
bedriftens rutiner, lærlingene får omvisning på lager, verksted og 
kontor, de får arbeidsklær og vi skriver avtaler, sier Torkil Næsbø.

– Vi har også et oppstartsmøte ganske tidlig, hvor vi går gjennom 
en del ting med lærlingene. Deretter er vi innom to til tre ganger 
i året og har oppfølgingssamtaler med dem, sier OKABs Olav 
Asklund.   

– Det hender også at enkelte har noen spesielle behov som vi 
oppdager underveis, og da tar vi gjerne hyppigere møter. Dette er 

LANGSIKTIG: Næsbø 
Skog har hatt lærlinger 

sammenhengende siden 
slutten av 90-tallet.

TRIVES I SKOGEN: 
Lærlingene Sondre 
Winum (t.v.) og 
Martin Næsbø trives 
godt i skogen, selv 
om de blir sittende 
mye alene i hver  
sin maskin. 



De tre beste lærlingene i konkurransen: Nummer 1 (midten): Odd Steffen Kjensrud. Nr. 2 (venstre): Snorre Nordhøy. Nr. 3 (høyre): Sebastian Malmstrøm. 

«Det har vært en jevn og spennende konkurranse her i dag, 
med svært høyt nivå på kjøringen! Selv lærlingene er utrolig 
dyktige. De er jo nesten like gode som proffene.»

Bjørn Lauritzen, fagsjef i MEF avd. Skog
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SKAL FEIRE MED ØL
Aller best blant lærlingene var Odd Steffen 
Kjensrud (18) fra Hedalen i Valdres. Han 
begynte som lærling hos Valdres Skog i 
august i år. Vi gratulerer den nybakte 
norgesmesteren med seieren.

– Jo, takk, svarer han med et smil.
– Hva var det vanskeligste under konkur-

ransen?
– Å holde hodet kaldt! Jeg var nok litt 

heldig i dag som klarte å beholde roen.
– Hva skal du bruke premiepengene på?
– Nei, øl kanskje? Dette må jo feires, 

humrer han.
– FORT GJORT Å DRITE SEG UT
Blant de profesjonelle lassbærerkjørerne 
var det Kristian Ryntveit (32) som stakk av 
med den gjeveste plasseringen. Han jobber 
til daglig for Tveitan & Bang Tynningslag, 
hvor han begynte i august i år, men han har 

En av de store attraksjonene under Hurdagene, er NM i lassbærerkjøring. Lørdag 
17. september ble norgesmesteren kåret – både blant lærlinger og profesjonelle.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Norges beste  
lassbærerkjørere

Konkurransen ble gjennomført med to 
identiske og kalibrerte Komatsu 875 lass-
bærere, hvor to og to førere parallellkjørte 
på tid og presisjon. Banen besto av fem ulike 
poster med blant annet lasting av stokker, 
presisjonskjøring og tårnstabling av kubber. 

HØYT NIVÅ
Åtte lærlinger, og like mange profesjonelle 

skogsmaskinførere, deltok i konkurransen. 
De kjempet om heder og ære, og premier 
på henholdsvis 5000 kroner, 3000 kroner 
og 2000 kroner for de tre beste lærlin-
gene, mens de to beste profesjonelle fikk 
henholdsvis 5000 og 3000 kroner.

– Det har vært en jevn og spennende 
konkurranse her i dag, med svært høyt 
nivå på kjøringen! Selv lærlingene er utrolig 

dyktige. De er jo nesten like gode som 
proffene, sier en tydelig imponert Bjørn 
Lauritzen. Han er fagsjef i Maskinentre-
prenørenes Forbund (MEF) avd. Skog, og 
ansvarlig for gjennomføringen av lassbæ-
rerkonkurransen.

– Derfor har vi også lagt inn litt vanske-
lige øvelser, for å skille klinten fra hveten, 
forteller han. Odd Steffen Kjensrud (18), fra Hedalen i Valdres, var den aller beste lærlingen.

Det var en jevn og spennende 
konkurranse, og nivået var 
svært høyt.



Komatsu Smart Crane
Introduserer

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

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

Komatsu Forest AS 
2335 Stange , tlf.: 90178800
komatsuforest.no Konkurranser som denne er med på å heve statusen for bransjen og yrket, sier Torfinn  

Kringlebotn, som var speaker under norgesmesterskapet. 

Trekubbestablinga var 
blant konkurransens 
mer vriene øvelser.

– Vi trenger mange flere unge som gjør akkurat det dere har gjort. Nemlig å velge en bærekraftig næring hvor det trengs arbeidskraft, sa en imponert 
MEF-sjef Julie Brodtkorb under premieutdelingen.

Proff-vinneren Kristian Ryntveit, kom på fjerde 
plass under tilsvarende konkurranse i 2016, og 
var tydelig fornøyd med å vinne i år. 
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også vært lærling i bedriften. Han kjører 
nå en John Deere-lassbærer til daglig, men 
han har kjørt Komatsu i åtte år tidligere.

– Gratulerer så mye!
– Takk, takk.
– Hva var det vanskeligste under konkur-

ransen?
– Det var kubbestablinga, sier han uten 

betenkningstid.
– Det går en del tid med på det, og det 

er fort gjort å drite seg ut om man ikke 
stabler riktig.

MED PÅ HEVE STATUSEN FOR BRANSJEN
Torfinn Kringlebotn, som jobber for Skog-
kurs, var speaker i konkurransen. Han har 
vært med å arrangere alle norgesmester-
skapene i lassbærerkjøring; fra det første i 
2008, og deretter i 2012, 2016 og nå i 2022.

– Konkurranser som denne er med på 
å heve statusen for bransjen og yrket, sier 
han.



– Det er jo så viktig å rekruttere ungdom 
til denne bransjen, og dette er med på å løfte 
bransjen fram og gjøre den mer attraktiv.

STOLTHET TIL NÆRINGA
Administrerende direktør i MEF, Julie 
Brodtkorb, sto for den høytidelige premie-
utdelingen, og også hun trakk fram viktig-
heten av arrangementet.

– Jeg er mektig imponert over det jeg har 
sett her i dag, sa hun til deltakerne.

– Når jeg går rundt her merker jeg den 
stoltheten dere har til denne næringa. Og 
denne typen arrangementer er enormt 
viktig i den forbindelse. Snakk varmt om 
det dere driver med og om næringa deres! 
For vi trenger mange flere unge som gjør 
akkurat det dere har gjort. Nemlig å velge 
en bærekraftig næring hvor det trengs 
arbeidskraft. Det ser også ut som om dere 
har det veldig gøy, sa hun.

ENDELIG HURDAGENE IGJEN
Hurdagene, som ble arrangert for første 
gang i 1991, er den ledende fagmessen for 
det utøvende skogbruket i Norge. Messen 
arrangeres hvert fjerde år, men nå er det 
hele seks år siden sist, ettersom pande-
mien satte en stopper for det i 2020 (og 
senere 2021). Så mange var nok glade for 
å kunne møte bransjekollegaer på denne 
måten igjen.

Arrangørene bak hurdagene er: Det 
norske Skogselskap, Mathiesen Eidsvold 
Værk ANS og NIBIO (Norsk institutt for 
bioøkonomi). 

 NM i lassbærerkjøring gikk av stabelen på Hurdagene, lørdag 17. september.

DELTAKERE (LÆRLINGER): 
Navn Lærebedrift
Magnus Hansebakken Valdres Skog AS
Odd Steffen Kjensrud Valdres Skog AS
Simen Lindstølen Harald Lysaker AS
Karoline Løkeberg Holth Skogsdrift AS
Sebastian Malmstrøm Tollef Grønvolds Skogsdrift AS
Ole-Einar Neraas Per Håkon Altermark
Snorre Nordhøy Nordland fylkeskommune
Nikolai Thim Tveitan Tveitan & Bang Tynningslag AS

DELTAKERE (PROFESJONELLE): 
Navn Lærebedrift
Henning Egedahl Numedal Skogsdrift AS
Sveinung Fladsrud Mh Skog DA
Terje Jørgensen Holth Skogsdrift AS
Simen Sletten Nilsen Holth Skogsdrift AS
Kristian Ryntveit Tveitan & Bang Tynningslag AS
Even Struksnæs Struksnæs Skog AS
Johannes Øverleir Nordland fylkeskommune

Lærlingene er utrolig dyktige; nesten like 
gode som proffene, mente Bjørn Lauritzen, 
fagsjef i MEF Skog.

De to beste proffene: Kristian Ryntveit (første plass – til høyre) og Simen Sletten Nilsen.
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Nå starter en av Norges største kartlegginger av verdier i norsk skog.  
Store områder i Nordland skal under lupen.
Tekst: Redaksjonen – anleggsmaskinen@mef.no

Millionkartlegging 
av skogverdier

Ifølge Statskog er formålet med kartleggingen å gi skogeierne et 
godt grunnlag for å drive bærekraftig forvaltning av sine eien-
dommer. 

– Vi kartlegger både økonomiske og miljømessige verdier, slik 
at vi sikrer drift i tråd med høye kvalitets- og miljøstandarder i 
skogbruket, sier Siw Bleikvassli, leder av takstutvalget.

1,3 MILLIONER DEKAR TAKSERES
Totalt skal 1,3 millioner dekar produktiv skog takseres de nærmeste 
årene. Skogområdene tilhører om lag 1200 skogeiere og ligger i 
kommunene Grane, Vefsn, Hattfjelldal og Hemnes. 

Arbeidet har en økonomisk ramme på 13 -15 millioner kroner 
og skal være svært omfattende i norsk sammenheng.

Allskog har fått kartleggingsoppdraget etter en offentlig utlys-
ning. Oppdraget gjennomføres fram til og med 2024.

TØMMERDRIFT OG MILJØVERDIER
Formålet med en slik omfattende kartlegging skal være å gi skogei-
ere en oppdatert ressursoversikt, ikke minst av viktige miljøverdier 
i skogen.

– Kartleggingen er et viktig verktøy for bærekraftig forvaltning 
og gjør skogeierne i stand til å drive moderne og miljøvennlig 
skogsdrift, sier Kjell Anders Vikan, plansjef i Statskog.

Prosjektet er en del av statsforvalterens hovedplan for skog-
bruksplanlegging, og gjennomføres som en fellestakst med 
Statskog, andelseierlag og kommuner. Det er om lag 1200 skogei-
ere i prosjektet, hvor Statskogs andel utgjør om halvparten av 
arealet.

Involverte i prosjektet er: Private skogeiere v/skogeierlagene, 
Hemnes kommune, Vefsn kommune, Grane kommune, Hattfjelldal 
kommune, Statskog og Statsforvalteren i Nordland. 

Totalt skal 1,3 millioner dekar produktiv skog 
takseres de nærmeste årene. Skogområdene 
tilhører om lag 1200 skogeiere og ligger i 
kommunene Grane, Vefsn, Hattfjelldal og 
Hemnes. (Foto: Steinar Johansen)

Tlf. 40 00 69 09 – aarsle�.com – info@aarsle�.no Tlf.: 40 00 69 09 – boring.no – snb@boring.no

- SPUNTING  -  PELING  -  BORING  -

 NORSKJÆR 
OG JOMA 6000®

Nordic Roads AS, Stålverksvegen 85, 4100 Jørpeland
51 74 20 50   www.nordicroads.as
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NORSKJÆR – et komplett produktutvalg for vedlikehold av vinterveier.
Spesielt tilpasset tøffe nordiske forhold.

Joma 6000® – markedets kanskje aller beste veiskjær.
Renere veier, Mindre vibrasjon og støy, lengre levetid og mindre slitasje på veimerking.

Nordic Roads AS har tradisjon for kvalitet, 
leveringspålitelighet og service gjennom et 

halvt århundre. Valg av riktig verktøy gir det 
beste resultatet på nordiske vinterveier!

Steel solutions  
for tough conditions.
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SIKRER LOKALE ARBEIDSPLASSER
Jon Sellæg, prosjektleder for arbeidsfellesskapet, mener det var 
fornuftig av byggherren å dele opp det store prosjektet i flere 
mindre entrepriser. 

– At byggherren delte det opp, var det som gjorde det mulig 
for oss lokale aktører å være med. All erfaring viser at når lokale 
entreprenører er med, så kommer ikke riksentreprenørene. Blir 
entreprisene tilstrekkelig store, derimot, kommer riksentrepre-
nørene på banen. Hadde Nye Veier vært byggherre her, så hadde 
det sannsynligvis blitt én stor entreprise, hvor vi lokale i beste 
fall måtte tatt til takke med å være underentreprenør, sier Sellæg.

– Det er god næringspolitikk å dele det opp på denne måten; 
for det bidrar til å utvikle det lokale næringslivet. Det sikrer også 
arbeidsplasser lokalt, slår han fast.

– Kunne Røstad Entreprenør klart denne delentreprisen alene, 
uten å gå i arbeidsfellesskap?

– Hvis vi ikke hadde hatt noen andre jobber samtidig, så kunne 
det kanskje vært teoretisk mulig. Men på grunn av andre løpende 
oppdrag, var vi nødt til å slå oss sammen med Odd Einar Kne for 
å få det til, sier han.

HØSTET ERFARINGER
– Hvordan har dere løst de ulike rollene i arbeidsfellesskapet?

– Utgangspunktet har vært 50/50-fordeling på alt, men det har 

variert litt underveis. Vi har ukentlig gått gjennom ressursbehovet 
og hvem som kan stille med hva. Odd Einar Kne har nok hatt 
litt mer maskiner og utstyr til tider enn det vi har hatt. Noe av 
intensjonen med dette arbeidsfellesskapet var å høste erfaringer. 

Den 3,8 km lange veistrekningen mellom Jåddåren og Østvik i 
Steinkjer kommune var den siste delstrekningen av hovedprosjektet 
fylkesvei 17/720 Dyrstad-Sprova-Malm. Da strekningen åpnet i 
midten av september, var dermed hele prosjektet fullført. Veien 
åpnet en måned før planlagt.

110 MILLIONER
Det er investert nesten én milliard kroner totalt i nye fylkesvei 17, 
og byggherren Trøndelag fylkeskommune har delt opp prosjektet 
i flere mindre entrepriser. Den knapt fire km lange strekningen 

Jåddåren-Østvik hadde en kontraktssum på ca. 110 millioner 
kroner (eks. mva.), og arbeidsfellesskapet Kne-Røstad ANS har 
altså vært hovedentreprenør.

Tidligere var det ujevn og til dels dårlig standard på denne strek-
ningen, med krappe svinger, smal vei og mange avkjørsler. Den 
nye veien er ni meter bred, med forsterket midtoppmerking, og 
hele strekningen har nå fått 80 km/t-sone. Veistrekningen har 
blitt bygd delvis i eksisterende trasé og delvis i ny trasé. Det har 
også blitt etablert et sammenhengende lokalveinett på nordsiden 
av fylkesveien.

Et arbeidsfellesskap mellom Odd Einar Kne AS og Røstad Entreprenør AS gjorde det 
mulig for to lokale entreprenører å utføre en fylkesveientreprise i Trøndelag. – Svært 
positiv erfaring, sier prosjektleder Jon Sellæg. Men høner bød på utfordringer.
Tekst: Runar F. Daler – rd@mef.no

Vellykket arbeidsfellesskap 
– veien åpnet før tida

GODT SAMARBEID: – Vi har i all hovedsak svært positive erfaringer med dette arbeidsfellesskapet. Fordelene er helt klart vært større enn ulempene. 
Det sier Jon Sellæg, prosjektleder for arbeidsfellesskapet Kne-Røstad ANS. (Foto: Kne-Røstad ANS)

OVENFRA: Dronefoto like før åpningen av veien. Her kan man blant annet se en fjellskjæring, samt litt av den nye lokalveien på nordsiden av 
fylkesveien. (Foto: Kne-Røstad ANS)

 SOM ET EKTESKAP: Et arbeidsfellesskap er litt som et ekteskap; man må 
gi litt og ta litt, mener prosjektleder Jon Sellæg. (Foto: Runar F. Daler)
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Det kan jo bli aktuelt å videreføre dette i andre, store prosjekter 
senere, forteller Sellæg. 

– På dette prosjektet avtalte vi priser på alle ressursene som lå til 
grunn, som ble fakturert månedlig fra Kne og oss inn til arbeidsfel-
lesskapet. Arbeidsfellesskapet fakturerte i sin tur byggherren. Alle 
UE-er og leverandører fakturerte inn til arbeidsfellesskapet, og også 
moderselskapene ble nærmest som UE-er til arbeidsfellesskapet. 
Risikoen har hele tiden ligget hos arbeidsfellesskapet, forklarer han.

SOM ET EKTESKAP
– Hva er fordelene, og eventuelt utfordringene, med arbeidsfel-
lesskap?

– Vi har hatt tilgang til en langt større ressurspark, både med 
tanke på personell og utstyr, enn vi ellers ville hatt. Ressursbeho-
vet vil jo gå litt opp og ned, og da har vi flere å spille på, sier han. 

– Kompetansemessig er det også en fordel. Våre to firmaer er 
dyktige på litt ulike ting, og vi kan på den måten lære av hverandre, 
slik at vi begge blir bedre. Det er også en fordel at vi kan redusere 
risikoen, i og med at vi er to.

– Når det gjelder utfordringene, så blir det jo nesten som et 
ekteskap; man må gi litt og ta litt. Det er selvfølgelig ikke alt vi 
er hundre prosent enige om, så da må vi diskutere og kanskje 

inngå kompromisser. Det har gått veldig bra på dette prosjektet, 
fortsetter Sellæg. 

– Her har vi gått bra sammen, både oss i ledelsen og arbeids- 
takerne ute. Det ville vært slitsom å jobbe i to år med folk man 
ikke trives sammen med. Vi har i all hovedsak svært positive  
erfaringer med dette arbeidsfellesskapet. Fordelene er helt klart 
vært større enn ulempene. 

KJEMI OG TILLIT
– Har du noen råd til andre der ute som vurderer å inngå arbeids-
fellesskap?

– Det viktigste er at man må ha vilje til å gå inn i et arbeidsfelles-
skap i utgangspunktet. Man må ha en målsetting om å samarbeide, 
og ikke ri sine egne kjepphester, innleder Sellæg.

– Man må være villig til å snakke om ting underveis, og ikke gå 
og skule på hverandre og irritere seg. Vi kjenner Odd Einar Kne 
AS godt fra før, ettersom vi jo har vært konkurrenter over lang 
tid. Prosjektlederen der, Bjørn Aakre, og jeg har dessuten erfa-
ring fra riksentreprenører, begge to. Vi tenker derfor ganske likt, 
noe som forenkler samarbeidet. Det må være en balanse mellom 
selskapene, slik at man ikke opplever at den ene høster mer enn 
den andre, sier han.

– Det er nok en fordel å kjenne hverandre godt fra før, men ikke 
en forutsetning. Det handler om kjemi. Og selvfølgelig om tillit.

HØNER BESTEMTE FREMDRIFTEN
Selve prosjektet har blitt gjennomført etter planen, og overleve-
ringen skjedde altså en måned før planlagt tid. Likevel var det 
enkelte utfordringer underveis. 

– Det var blant annet dårlige grunnforhold på deler av strek-
ningen. Vi la da ut ca. 50 000 kubikkmeter forbelastningsmasser, 
for å få setningen først og dermed unngå det på veien i etterkant. 
Løsmassene hadde en liggetid fra et halvt år til ett år, og det ble 
foretatt omfattende grunnundersøkelser av geologer underveis, 
forteller Sellæg.

– Dette er forresten det første prosjektet jeg har vært med på 
hvor høner har vært avgjørende! Vi måtte nemlig vente i flere 
måneder på at verpesesongen skulle være over, før vi fikk lov til 
å sprenge ut en fjellskjæring i et område i nærheten av en bonde-
gård. Hønene er visst ømfintlige for rystelser. Prosjektet startet 
sommeren 2020 og vi fikk ikke begynt å sprenge før etter jul 2021. 
Vi skulle gjerne ha begynt å sprenge for å kjøre ut masser tidligere, 
forklarer han.

– I tillegg har arkeologene funnet gamle gravhauger langs  
strekningen, som krevde noe tid og medførte ekstraomkostninger 
for byggherren. 

Grøftearbeid underveis i prosjektet. (Foto: Kne-Røstad ANS)

ÅPNING: Prosjektleder Jon Sellæg fra Røstad Entreprenør AS og pro-
sjektlederen hos Odd Einar Kne AS, Bjørn Aakre, mottar blomster fra 
fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem under den offisielle åpningen av 
veien i september. (Foto: Kne-Røstad ANS)
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Sandsilo/ 
strøsingel

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

CONTAINERE, MASKINER OG UTSTYR TIL KILDESORTERING

Bestill NÅ  

for levering  
i vinter!

Våre sandsiloer har ståltak med grabbe-
feste som standard og er klargjort for 

montering av varmeelementer.  
 

Kommer i 5m3 og 8m3, og stativene
kan leveres i ulike høyder  

(1,5m, 2,0m og 3,0m).
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POWERCARBIDE 
FOR TØFFE FORHOLD

PowerCarbide er en samling av våre beste 
og nyeste hardmetall utviklet for de mest 
krevende fjellforhold. Med sine enestående 
egenskaper forbedrer PowerCarbide din 
produktivitet, øker levetiden og gir deg 
lengre sliperintervall.

Kontakt oss idag:
Øivind Skovly   90 83 39 05

ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK/POWERCARBIDE

MEF lanserer nå sammen med SmartDok det nye HMS/KS-systemet for medlems-
bedriftene, SmartMEF.  Den nye løsningen ligger innbakt i SmartDok og befinner 
seg dermed i kjente omgivelser for mange i bransjen.
Av: Redaksjonen – anleggsmaskinen@mef.no

MEF og SmartDok 
lanserer HMS/KS-system

I februar 2021 skrev MEF og SmartDok en avtale om å sammen 
lage et nytt HMS/KS-system for medlemsbedriftene. Halvannet 
år senere er systemet endelig klart for å lanseres ut til alle MEFs 
medlemmer.

Den 28.september ble første versjon av produktet sluppet.

– STOR VERDI FOR KUNDENE
Daglig leder i SmartDok, Bjørn Tore Hagberg, er glad for at løsnin-
gen endelig er på plass for MEFs medlemsbedrifter.

– Først og fremst er det godt at vi endelig kan lansere noe 
som gir stor verdi for kundene. Alt arbeidet som er gjort det 
siste halvannet året er jo bortkastet om det ikke bunner ut i 
noe som kan brukes, og så lenge det ikke er lansert blir det 
jo heller ikke brukt. Deretter blir det selvsagt spennende å se 
hvordan det blir tatt imot og faktisk fungerer for de som skal 
bruke dette, sier han.

TRYGGHET FOR MEDLEMMENE
Også MEFs fagsjef for klima og miljø, Egil Kvingedal, er strålende 
fornøyd med at produktet er lansert.

– Det er gledelig å endelig kunne tilby SmartMEF til medlem-
mene. Smartdok har gjennom det siste halvannet året jobbet 
hardt sammen med MEF for å komme dit vi er nå, sier Egil.

– For MEF betyr dette at vi kan fortsette med å opprettholde 
et tidsriktig tilbud om et malsystem innenfor KS, HMS og 
systemsertifiseringer til våre medlemmer.

For medlemmer av MEF vil det bety følgende, ifølge Egil:
– Det å ha et verktøy som SmartMEF betyr trygghet for 

medlemmene. I dette verktøyet finnes maldokumenter og funk-
sjoner som gjør at en enkelt kan bygge opp og tilfredsstille 
kravene til dokumentasjon, enten gjennom myndighetskrav, 
egne krav eller krav fra oppdragsgiver i prosjekter. Dette er 
med på å skape en trygghet for både bedriften og de som er 
brukere av systemet ute på prosjektene.

HVA ER SMARTMEF?
SmartMEF er det nye KSMEF. Det er et system utviklet for MEFs 
medlemsbedrifter og er et ledd i en felles satsing p  å kvalitetssikring 
og HMS. SmartMEF inneholder MEF-skjemamaler, MEF-doku-
mentmaler, bedriftstilpassede dokumenter fra KSMEF, SJA, RUH, 
bildedokumentasjon og dokumentsenter.

I KONSTANT UTVIKLING
At SmartMEF er lansert betyr ikke på noen måte at produktet 

er ferdigutviklet. Det betyr at produktet er godt nok til å slippes 
ut til massene, og at det vil komme flere nyttige funksjoner etter 
hvert, ifølge Bjørn Tore Hagberg.

– Nå skal vi først og fremst lansere det som er avtalt, så 
må vi nok gjøre små justeringer slik at dette går mest mulig 
knirkefritt. Etter hvert vil det nok dukke opp både forslag på 
forbedringer på det som er, og ikke minst forslag nye ting som 
burde vært, i løsningen. Da er det godt å samarbeide med MEF 
om å prioritere de viktigste tingene, sier han.

– Vi lever i et samfunn hvor det stilles stadig større krav til 
bransjen både innenfor digitalisering, dokumentasjon og forbe-
dringer. MEF følger denne utviklingen og vil vedlikeholde og se 
på utviklingsmulighetene sammen med SmartDok når behov 
og krav endrer seg, legger Egil Kvingedal til. 

MEFs fagsjef for klima og miljø, Egil Kvingedal (t.v.) og daglig leder i 
SmartDok, Bjørn Tore Hagberg, gleder seg over endelig å kunne lansere 
SmartMEF til MEFs medlemsbedrifter. (Foto: SmartDok)

KONTAKT 
OSS FOR ET 

TILBUD!

Vi er totalleverandør på bore- og sprengningstjenester 

til næring, industri, offentlig sektor og private prosjekter 

– og utfører oppdrag i hele landet.

• Industri- og pukkverkproduksjon

• Infrastruktur

• Tomter og groper

• Undervannssprengning

• Annen sprengning

Spesialister innen boring 
og sprengning

Tlf.: +47 33 48 95 50
E-post: post@vestfold-fjellboring.no
www.vestfold-fjellboring.no



som for øvrig var maskinfører før hun fikk 
ansvaret for oppfølgingen av lærlingene. 
Hun forteller at de snart også er godkjent 
lærebedrift innen yrkessjåfør- og anleggs-
rørleggerfaget. 

NULLTOLERANSE
– Vi er offensive og har suksess med lærlin-
gene våre, men det kommer ikke av seg 
selv. Heine og Siw er veldig dyktige med 
blant annet planlegging og oppfølging, 
sier Skrettingland, og legger til at mange 
av lærlingene blir værende i selskapet etter 
endt læretid. 

– Noe av det viktigste vi gjør, i tillegg til 
fagopplæringen, er å lære lærlingene opp i 
våre verdier og visjoner, sier Heine Schea. 
Han forteller at de blant annet har nullto-
leranse for kjønnsdiskriminering og har 
utarbeidet enkle varslingsrutiner. I tillegg 
har de lagt til rette for at ansatte skal få 
snakke ut om ting som plager dem, både 
fysiske og psykiske plager. 

– Anleggsbransjen er kjent for å ha en 
røff tone, men den trenger absolutt ikke 
å ha det, sier Schea, og legger til at det er 

like viktig å løse de psykiske som de fysiske 
problemene. 

PØLSEFEST
Ett av tiltakene selskapet gjør for å skape 
godt samhold er å arrangere pølsefest en 
gang i måneden. Da møtes alle ansatte til 
faglig og sosial oppdatering, med blant 
annet gjennomgang av HMS-tall og annen 
relevant informasjon om selskapet. 

– På en av pølsefestene hadde vi 
bedriftshelsetjenesten til å snakke om 
psykisk helse. Noe som ble veldig godt 
mottatt, sier Skrettingland. I selskapets 
handlingsplan er det uttalt at mental 
helse er en prioritet, og at man ønsker å 
ha åpenhet rundt dette tema.

– Det er viktig å få belyst det bakenfor-
liggende og vise de ansatte at det er lov 
å snakke om utfordringer man måtte ha, 
sier Schea. De er alle tre enige om viktig-
heten av god kommunikasjon mellom 
ledelsen og ansatte, og ikke minst ansatte 
imellom. 

– God kommunikasjon gjør at man 
kan dele erfaringer med andre, sier  

Rogalandsentreprenøren Grunn-Service AS har et uttalt mål om å øke kvinne- 
andelen i bedriften, og for inneværende år er hele 30 prosent av lærlingene kvinner. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no 

Aktiv rekruttering 
og økt kvinneandel

Grunn-Service AS er et grunnentrepre-
nørfirma som holder til på Bryne i Roga-
land. Selskapet har 120 ansatte og jobber 
aktivt med å rekruttere flere kvinner til 
selskapet. 

– Et uttalt mål hos oss er at vi skal øke 
andelen av kvinner i bransjen. Dette gjør vi 
ved å være pådrivere i arbeidet med rekrut-
tering, både på skoler og via vårt engasje-
ment i MEF og opplæringsnemda, sier Livar 
Skrettingland, daglig leder i Grunn-Service 

AS. Selskapet har per i dag elleve prosent 
andel kvinner, og målet er at de i løpet av 
2024 skal øke dette tallet til 20 prosent. Av 
de nye lærlingene som begynte i selskapet i 
2022, er hele 30 prosent kvinner.

GODKJENT LÆREBEDRIFT
Anleggsmaskinen møter Livar Skret-
tingland, Heine Schea, HR-leder, og Siw 
Ree Aniksdal, opplæringsansvarlig, ved 
selskapets hovedkontor på Bryne. Her 

har Grunn-Service holdt til siden 2014, og 
bygget inneholder både kontor, verksted 
og lager. I tillegg har de et kontorlokale 
på Randaberg, på nordsiden av Stavanger 
sentrum. Disse lokalene overtok selska-
pet da Rygg Maskin AS ble fusjonert inn i 
selskapet i 2019. 

– Vi har totalt 17 lærlinger i selskapet 
som utdanner seg innen maskinfører, 
anleggsgartner, fjell og bergverk, mekani-
ker og vei og anlegg, sier Siw Ree Aniksdal, 

50-50: Grunn-Service jobber  
for å få flere kvinner til anleggs- 
bransjen. Akkurat her var kjønns- 
fordelingen 50-50. Per i nå 
er kvinneandelen i selskapet 
elleve prosent, og den er stadig 
økende. Fra venstre: Siw Ree 
Aniksdal, opplæringsansvarlig, 
Trym Engelsvoll, Juliane Ree, 
i graveren, Tor Hobberstad og 
Anette Veggeberg.

PAUSE: Fremtidens brakke slik ledelsen 
i Grunn-Service mener den bør være for 
å få et balansert arbeidsmiljø i anleggs-
bransjen. Fra venstre: Tor Hobberstad, 

Trym Engelsvoll, Anette Veggeberg, 
Yngve Steinland og Juliane Ree.

Heine Schea (t.v.), HR-leder, og Livar Skretting-
land, daglig leder, jobber med å øke andelen 
av kvinner i bransjen. Dette gjør de blant 
annet ved å være pådrivere i arbeidet med re-
kruttering, både på skoler og via engasjement 
i MEF og opplæringsnemda.
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Skrettingland. Han forteller at i tillegg til 
at god kommunikasjon skaper åpenhet om 
utfordringer, gjør det også at man deler 
yrkeserfaringer. 

– Dette gjør oss til en fleksibel gjeng, hvor 

nesten alle kan jobbe innen alle fagområder, 
sier han.  

STØTTET EN GOD SAK
Det å skape engasjement blant ansatte er 

tydeligvis noe som Skrettingland, Schea og 
Aniksdal bruker tid på. Vi blir fortalt at de 
blant annet har oppfordret alle ansatte til 
å delta på Markus-løpet. 

Løpet er til minne om Markus Asbø som 
døde av kreft bare 17 år gammel. Startkon-
tingenten og andre inntekter fra løpet går 
til barnekreftforskning og Kreftomsorg 
Rogaland. Grunn-Service betaler for alle 
ansatte som ønsker å delta, og har i lang 
tid arrangert fellestreninger. 

Markus-løpet gikk av stabelen noen uker 
etter vi var på besøk, men vi fikk melding 
om at et 20-talls ansatte stilte til start, og 
Grunn-Service la ut følgende melding på 

Facebook: «Ei begivenhetsrik helg er over. 
På Markus-løpet stilte vi opp i mer eller 
mindre god form. En av de fantastiske 
tingene med dette løpet er at alle er vinnere 
før startskuddet går. Vi er stolte av prisen 
for flest deltagere. Vi er stolte av at våre 
medarbeidere ser verdien av å støtte en så 
viktig sak! En fantastisk dag ble avsluttet 
med grillfest på lageret». 

– Resultat og tid var underordnet, her 
handlet det om å delta, og å støtte opp om 
en veldig god sak, uttalte Heine Schea i 
etterkant av arrangementet. 

Klar 
beskjed!

GOD SAK: I september deltok ansatte og ledelse i Markus-løpet for å støtte opp om kreftsaken. (Foto: Grunn-Service)

HUMØR: Latteren sitter løst på anleggsplassen. Fra venstre: Tor Hobberstad, lærling, Trym Engelsvoll, lærling, og Siw Ree Aniksdal, opplæringsansvarlig.

VA: Ikke langt fra hoved-
kontoret på Bryne har 
selskapet et VA-prosjekt, 
hvor gammelt vann- og 
avløpsnett byttes ut. 
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LEDENDE INNEN FJELLSIKRING
Et maskinentreprenørfirma med over 40 års erfaring

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

Sprøytebetong 
Sprenging og demolering

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

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

GJØR KREVENDE OPPDRAG ENKLERE



SJEF: Ulrika Altsten er fabrikksjef ved den nye smøreoljefabrikken til Fuchs i Västerhaninge, sør for Stockholm. 
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Klima & MiljøTeknologi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNONSE

KOSTNADSKUTT 
med miljøgevinst

Spar kostnader – beskytt miljøet – øk ytelsen

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

Det tyske smøremiddelselskapet Fuchs overtok Statoil Lubricants og bygde nytt 
produksjonsanlegg i Sverige. Her produseres smøremidler som blant annet leveres 
til norske entreprenører.
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no 

Smører den norske 
anleggsbransjen

Fuchs er et globalt konsern med røtter i Tyskland, og det er tredje 
generasjon, ved Stefan Fuchs, som leder konsernet i dag. Med 90 
års innovasjon og produkter for de fleste bruksområder og bransjer, 
er Fuchs et av verdens ledende smøremiddelselskaper. Selskapet 
er representert i 50 land og har totalt 6000 ansatte. Produktporte-
føljen skal være på over 10 000 smøremidler og spesialprodukter.  

Fuchs har vært representert på det nordiske markedet siden 
90-tallet, med ett selskap i Sverige, ett i Norge og ett i Finland. 
Gjennom oppkjøpet av smøremiddelvirksomheten Statoil Lubri-
cants i 2015, styrket selskapet representasjonen i Norden. 

NÆRHET TIL KUNDENE
I juli 2020 ble virksomheten utvidet ytterligere gjennom oppkjøp av 
Gleitmo Technik AB i Kungsbacka i Sverige. Ved dette oppkjøpet 
ble sortimentet av spesialsmøremidler utvidet ytterligere. Samme 

år stod også de nye produksjonslokalene i Västerhaninge, sør for 
Stockholm, ferdig. 

– Ved å bygge fabrikken her har vi beholdt nærheten til kundene 
våre, sier fabrikksjef Ulrika Altsten. Hun forteller at den nye fabrik-
ken er bygget kun 40 kilometer fra den gamle, og de fleste ansatte 
ble med over til den nye. Fabrikken er spesialtilpasset Fuchs' behov 
og rommer linjer for både produksjon, lagerhold, logistikk, FoU, 
kundeanalyse og kvalitetskontroll, og har en produksjonskapasi-
tet på 50 000 tonn per år. Ut fra fabrikken sendes smøremidler i 
mengder fra én-liters flasker, til fat og i bulk. I tillegg til det nye 
produksjonsanlegget i Sverige, har selskapet fem lagre fordelt på 
Norge, Sverige og Finland, og totalt 119 forhandlere.

OLJE FOR NORDEN
– Vi har tenkt bærekraft gjennom hele prosessen i forbindelse 



Svensk-norsk: Fra venstre: 
Ulrika Altsten, fabrikksjef, 
Geir Morten Moløkken, 
salgssjef i Norge, og Johan 
Bolkéus, produktsjef, ved en 
av de mange blandetankene 
i fabrikken. 
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Bailey har hengere
til alle behov og

er kjent for å produsere
høykvalitetshengere

som triller lett og rolig
etter traktoren

Ring oss for detaljer
Tlf: 69 82 54 00

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

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

www.trogstadmaskinhandel.no

Importør: Trøgstad Maskinhandel. Tlf: 69 82 54 00

med byggingen det nye produksjonsanlegget, og det var fokus 
på å redusere utslipp, sier Altsten. Oppvarming av lokalene skjer 
gjennom bergvarme, og i løpet av 2023 skal alt el-forbruk dekkes 
av eget solcelleanlegg. 

Ulrika Altsten ønsker å vise oss de nye lokalene, og sammen 
med Johan Bolkéus, som er produktsjef, og Geir Morten Moløk-
ken, salgssjef i Norge, tar hun med oss inn i den helautomatiske 
produksjonshallen. Her kommer basisoljen og tilsatsprodukter 

inn i den ene enden og ut går ferdige oljeprodukter for bruk i 
motorer, girkasser, hydrauliske systemer og mye mer. Vi får vite at 
Fuchs leverer alle væsker og oljer til anleggsmaskiner, som i tillegg 
til oljeprodukter blant annet omfatter spylevæske og AdBlue. 
Selskapet har også en egen produktserie biobaserte og biologisk 
nedbrytbare smøremidler som heter Planto.

– Dette er en fabrikk for nordiske oljer. Alt her skal til kunder i 
Norden, sier Altsten. Hun forteller at de ufører analyser av råva-

KONTROLL: Ved oljelaboratoriet tas det prøver av 
basisoljen, tilsetningsstoffene og oljeproduktene 
før, under og etter produksjonen. 

AUTOMATISK: Selv om all produksjon er automatisert jobber det 52 
ansatte ved anlegget, og i produksjonen er det to skift. Produksjonska-
pasiteten er 50 000 tonn per år. Det er til sammen 10 kilometer med 
rustfrie rør som oljen renner gjennom. 

rene når de kommer inn til fabrikken. Det utføres tester før og 
etter blanding, før fylling i emballasje og før produktene sendes 
til kunde. Alt dette for å være helt sikker på at kvaliteten står 
i forhold til kravspesifikasjonene. Ifølge Altsten har Fuchs en 
lang tradisjon med skreddersydde smøremiddelløsninger for det 
nordiske markedet, og hun mener at dette, sammen med levering 
av lokalt produserte smøremidler, er en viktig service til kundene. 

SMØREOLJE
Det er store krav som 
stilles til smøreoljen i 
motorer, og de er blitt 
strengere med tiden. Spesielt 
fordi motorkonstruktørene 
hele tiden gjør endringer for å 
lage bedre og mer miljøvennlige 
motorer. Det betyr ofte at oljefilmen 
må tåle mye mer. Ikke bare skal den holde metallflatene fra 
hverandre. Den skal tette mellom stemplet og sylinderen så 
ikke forbrenningsgassene lekker nedover.
Oljen er også viktig for å lede varme bort fra de høyt belastede 
mekaniske komponentene. Den skal også motvirke koksdan-
nelse på stempler, slamdannelse og holde sot og forurensnin-
ger oppløst så de ikke legger seg som belegg inne i motoren. I 
tillegg skal den beskytte motorens indre mot korrosjon. Og den 
skal lede varme bort fra de mest termisk utsatte delene.
Alt dette skal smøreoljen gjøre uten at egenskapene forringes 
noe særlig mellom stadig lengere oljeskiftintervaller. 
Oljer skal tilfredsstille spesifikasjoner satt av ACEA, API og 
OEM-krav. API er det amerikanske systemet, mens ACEA er 
rettet mot motorer som produseres i Europa. Dette er grunn-
krav som OEM-er (Original Equipment Manufacturer) deretter 

supplerer med tilleggskrav og egne godkjenningsprosesser. 
OEM er produsenter som for eksempel Volvo, Scania, Caterpil-
lar og Hitachi. For tunge dieselmotorer er det ACEAs klasse E 
med tilhørende OEM-krav som gjelder.

VISKOSITET
Oljens flytegenskaper er svært viktige av flere grunner. Den 
må ikke bli for tykk når det er kaldt. Da kan det oppstå skader 
i motoren, fordi oljen ikke kommer ut til der den skal smøre.
Den skal helst være stabilt tyntflytende gjennom hele tempe-
raturområdet, men ikke så tynn at oljefilmen sprekker. En 
tynn olje gir mindre friksjon og lavere drivstofforbruk.
Oljens flytegenskaper oppgis i en kode, som for eksempel 
5W-30 eller 15W-40. Tallene indikerer hvor lett oljen flyter. 
I såkalt single grade oljer, der det bare opptrer en tallverdi, 
flyter oljen lettere jo lavere tallet er. Når koden har to tall, 
som for eksempel 5W-30, betyr det at ved lave temperaturer 
oppfører oljen seg som om det var en singel grade fem. Det 
andre tallet i betegnelsen, eksempelvis 30, forteller hvordan 
oljen flyter når den blir varmet opp til 100 grader. 

TILSETNINGSSTOFFER
Selv den beste oljen klarer ikke jobben i motoren alene. 

Derfor består en god del av den oljen som helles på motoren 
av ulike tilsetningsstoffer. Her er noen av dem:
Antiskum - De fleste oljene har en silikonbasert tilsetning for 
å redusere skumdannelse. Slike silisiumoksider har lav over-
flatespenning som bryter ned overflatehinnen i oljebobler.
Antioksidanter - Motvirker oksideringsprosessen som 
oppstår når oljen utsettes for blant annet høy temperatur. 
Gir oljen lengre levetid
Antislitasje - Oljefilmforsterkende stoffer som for eksempel 
sinkforbindelser legger seg som en slags siste skanse på 
metallflater for å forhindre metall mot metallkontakt
Detergenter (rensemidler) - Motvirker dannelse av koks og 
belegg og er spesielt viktig i dieselmotorer.
Dispergenter (oppløsere) - Holder sot og forurensninger 
oppløst i oljen så de kan tas av oljefilteret og tappes ut med 
den brukte oljen.
Viskositetsforbedrere - Brukes i både mineralske og 
syntetiske oljer for å gjøre oljen mer tykkelsesstabil ved 
temperaturendringer. Helt nødvendig for at en skal kunne 
bruke hydraulikkoljer og motoroljer i streng kulde. Dette er 
polymerer som har en fortykkende effekt på oljen ved høye 
temperaturer og det motsatte ved lave temperaturer.

(Kilde: TU)



Hundrevis av unge, lovende lærlinger fra hele landet konkurrerte  
om å bli best i sitt fag under Yrkes-NM, som ble arrangert i  
Kristiansand 27.–29. september av Agder fylkeskommune.

Blant anleggsmaskinførerfagets 26 ambisiøse og talentfulle 
deltakere, var altså Jon Siqveland Kalheim fra Bergene Maskin i 
Rogaland strået hvassere enn resten. På plassene bak fulgte Adrian 
Fosshaug fra T Hilmarsen Biobrensel i Troms og Finnmark, og 
Adrian Elvenes fra Taraldsvik Maskin i Nordland.

TRENGER NY BIL
– Dette var gøy! Og ganske overraskende, sier en strålende fornøyd 
norgesmester til Anleggsmaskinen.

– Førstepremien er på 10 000 kroner. Hva skal du bruke pengene 
på?

– Jeg trenger i hvert fall ny bil. Den gamle tok fyr, sier han og ler.
– Hva var det vanskeligste i konkurransen?

– Det var dumperkjøringen. Og det morsomste var hjullaster.
– Og hva er du best på?
– Det er gravemaskin, sier han uten betenkningstid. Og det 

har han nok rett i, for han gikk også helt til topps i gravemaskin-
konkurransen.

GRAVER, HJULLASTER OG DUMPER
Anleggsmaskinkonkurransen under Yrkes-NM gikk som vanlig 
over tre dager. Det ble målt krefter med henholdsvis gravemaskin, 
hjullaster og dumper.

Første dag fikk deltakerne, ved hjelp av to hjulgravere (Volvo 
EW60E), prøve seg på graving og nedsetting av en kum, som skulle 
vatres opp etter angitt høyde.  Lærlingene ble målt på tid, kvalitet 
og HMS.

På dag to sto parallell presisjonskjøring med to hjullastere 
(Volvo L60H og L90H) på programmet. Deltakerne måtte først 

Alle deltakerne samlet på ett 
brett. Nivået var skyhøyt og

konkurransen svært jevn.
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Konkurransen var svært jevn, deltakerne dyktige, og nivået skyhøyt under 
Yrkes-NM i anleggsmaskinkjøring. Til slutt var det Jon Siqveland Kalheim (19) 
fra Jæren som stakk av med førsteplassen, tett fulgt av Adrian Fosshaug (22) og 
Adrian Elvenes (20).
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Norges beste 
maskinførere



skifte fra skuffe til pallegaffel, for deretter å løfte et oljefat med 
en bøtte vann oppå. Denne skulle så manøvreres gjennom en 
løype uten å søle vann ut av bøtta. Deltakerne ble målt på tid og 
mengde vann som var igjen i bøtta, samt HMS og nøyaktigheten 
på selve kjøringen.

Tredje og siste dag var turen kommet til parallell presisjonskjø-
ring med to dumpere (Volvo A45), hvor lærlingene måtte gjennom 
en svingete og humpete «hinderløype». Igjen gikk bedømmingen 
på tid, presisjon og HMS. Det gjaldt altså å være så rask som mulig, 
men for all del ikke glemme viktige HMS-regler, og heller ikke 
kjøre over for mange av de oppsatte kjeglene.

LITE SOM SKILLER
De 26 deltakerne leverte til gangs i konkurransen, og det var ikke 
mye som skilte de beste fra de nest beste.

– Det er svært høyt nivå på deltakerne her. De er utrolig flinke, 
med høy presisjon, samtidig som de kjører pent og behandler 
maskinene bra. Man bør nok gjøre det bra i alle tre delkonkur-
ransene om man skal være med å kjempe om topplasseringene 
sammenlagt. For det er veldig jevnt, og lite som skiller mellom 
dem. Små feil og forglemmelser kan være utslagsgivende.

Det sa Trond Holm til Anleggsmaskinen under dag to av konkur-
ransen. Han er opplæringskonsulent i Opplæringskontoret for 
anleggs- og bergfagene (OKAB), og har hovedansvaret for gjen-
nomføringen av maskinførerkonkurransene.

MASKINER TIL 17 MILLIONER
Roar Hauge og Asle Kjetså fra Volvo Maskin lot seg også begeistre 
over nivået på kjøringen.

– Det er imponerende å se hvor konsentrerte og flinke de er. 
Det er skikkelig bra nivå på dem – enda bedre enn vi trodde på 
forhånd, sier de.

– Det skinner dessuten gjennom at lærlingene har fått god 
opplæring både på skole og i bedrift når det gjelder sikkerhet og 
HMS. Alle tar på sikkerhetsbeltet, alle går baklengs ut av maski-
nen og alle kjører fornuftig og kontrollert. Her er det ikke noe 
villmannskjøring, slår de fast.

Det gikk 
unna under 
dumper-
kjøringen 
på dag tre.

Fra hjullaster-
konkurransen.
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Jon Siqveland Kalheim (19) ble norges-
mester i anleggsmaskinkjøring under 
Yrkes-NM i Kristiansand. Adrian Fosshaug 
(22) kom på sølvplass, mens Adrian 
Elvenes (20) ble nummer tre.

Roar Hauge (t.v.) og Asle 
Kjetså fra Volvo Maskin 

var imponert over nivået 
på kjøringen. 

Speaker Leiv 
Peter Blakstad 

fra MEF.

Trond Holm (t.v). fra OKAB hadde 
hovedansvaret for gjennomføringen av 

maskinførerkonkurransene, sammen med 
Frode Andersen fra MEF.

Basal Aqua-Safe er bransjens sikreste vannkum. En vannkum som leveres komplett, 
direkte på grøftekanten og følger kravene i VA-miljøblad nr. 112. Vi revolusjonerer  
bransjen med en ny standard for en sikrere og bedre vannkum - som også gir deg bedre 

med spesialkompetanse. Basal Aqua Safe er en vannkum dimensjonert for opptredende 
krefter, har 100 års levetid og er samtidig 100% sikker. 

DET ER DET VI KALLER EN REVOLUSJON.

Bjoavegen 191, 5582 Ølensvåg  //  Tlf. 53 77 52 00  //  www.olenbetong.no



– Dere har lånt ut maskiner verdt totalt 17 millioner kroner til 
denne konkurransen. Hvorfor gjør dere dette?

– Vi synes det er veldig gøy å få være med på dette. Vi føler oss 
nesten beæret over å få lov til å ta del i det på denne måten. Og så er 
det selvfølgelig artig å få vist fram maskinene våre. Litt ekstra gøy var 
det at vi fikk med oss to Volvo A45 ned hit. Det er store dumpere!

– ALLE HAR VÆRT POSITIVE
– Jeg må rette en stor takk til Volvo som har stilt med maskiner 
til over 17 millioner kroner her. I tillegg har de to mann her alle 
tre dager, for opplæring i hver maskin til alle deltakerne, samt 
oppfølging underveis, sier Trond Holm i OKAB.

– I tillegg har Ramudden AS stilt med sperremateriell, Skarpnes 
Rør har stilt med kummer og kjettingskrev, TT Pukk har levert 
det vi har trengt av pukk og grus, og Maskinentreprenør Olav 
Martin Sørli har stilt med sekretariatbrakke. Ekstra artig har det 
vært at alle vi har spurt har vært så positive og stilt opp med glede. 
Jeg må selvfølgelig også nevne den fantastiske gjengen i MEF og 
OKAB som har vært med og bidratt til at dette har blitt et så flott 
og hyggelig arrangement, avslutter han.

VEDKUBBESTABLING
Alle tre dagene ble det også gjennomført en konkurranse i stabling 
av trekubber. Dette var ikke en del av hovedkonkurransen, men 
det sto nok en del ære og prestisje på spill likevel. Her var det 
også jevnt, og det krevdes flere «superfinaler» for å kåre daglige 
vinnere. 

ALLE DELTAKERNE:
Navn  Lærebedrift
Thomas Gautefald Bastnes Felle Maskin AS
Theodor Brandt Knut Bjerke AS
Martin Egeland K. Volden Transport AS
Adrian Elvenes Taraldsvik Maskin AS
Lars Ulrich Eriksen Alvdal graveservice AS
Adrian Fosshaug T Hilmarsen Biobrensel
Sigve Gravem Jenstad Maskin AS
Magnus R. Haltvik SG Entrepenør AS
Harald André Hansen Ottar Skjold AS
Ola Storeskar Haugstad Turhus Maskin AS
Ingebrigt Arneson Hoelsæter Oppdal Maskinkompani AS
Leander Jerstad Lindland Maskin AS
Adrian Lande Johansen Svinø Entreprenør AS
Jon Siqveland Kalheim Bergene Maskin
Ivan Kallekleiv Grunnarbeid Vest AS
Kristoffer Austenaa Kjetså Austenaa Transport AS
Ådne Kvåle Havnen Anlegg AS
Einar Lahaug NRC Norge AS
Mass Olav Myklebust M K Myklebust Entreprenør AS
Theo Krane Nguyen Becker Entreprenør AS
Karsten Nordbø Nordbø Maskin AS
Thomas Støa Marthinsen & Duvholt AS
Fredrik Trosten Oscar Sundquist AS
Ørjan Øiom Øyhus Helge Rudstaden
Even Aaknes Hæhre Entreprenør AS
Peder Kaasen Aas Hadeland Maskindrift AS

 Superfinalen under 
kubbestabling på 
onsdag. De andre 
deltakerne følger 

spent med.
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Vinneren av kubbe-
stablingen på dag 
to, var deltakeren 
med det mest rocka 
navnet; Lars Ulrich 
Eriksen.

Hvert sekund teller, så 
det gjelder å være kjapp 
opp i maskinen.

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
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Sinnasnekker’n ble kjent for det norske folk i 2010. Gjennom 194  
programmer kjeftet han på folk som ikke klarte å ta vare på husene sine,  
og han fikset opp både hus og folk. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no 

Nå bruker Sinnasnekker’n, eller Otto Robsahm som han heter, mye 
av tiden til å fikse opp eget småbruk. Det 55 mål store småbruket 
ligger flott til i skråningen i eplebygda Lier, ved Drammen. Med 
utsikt over eplegårder og Drammensfjorden har han opparbeidet 
gårdsplassen og arealet rundt huset med sin egen 5-tonns Wacker 
Neuson 50Z3. Minigraveren er utstyrt med Steelwrist X06-tiltro-
tator og han har flere skuffer og klype som han bytter på å bruke. 

STEELWRIST-AMBASSADØR
Ifølge Stian Zachariassen, country manager hos Steelwrist Norge, 
er tiltrotatoren åtte år gammel, men takket være godt vedlikehold 
er den fortsatt like god som da den var ny. 

– Man må jo holde utstyret i orden for å kunne utføre jobben 
ordentlig, sier Otto Robsahm. Noe som for øvrig bare skulle mangle, 
med tanke på så mange som har fått kjeft av ham for nettopp 
å slurve med vedlikehold. Han forteller at han har bygget egen 
mannskapskurv til maskinen. Denne bruker han blant annet når 
de mange veggene rundt om på småbruket skal males. 

– Jeg ønsker meg en litt større maskin, gjerne en 8-tonner, men 
få med at den også må ha tiltrotator fra Steelwrist, sier Robsahm. 

Grunnen til hans forkjærlighet for Steelwrist, ut over at han synes 
det er et godt produkt, er at Robsahm er blitt Steelwrist-ambas-
sadør. Dette ble lansert under årets Vei og Anlegg på Lillestrøm. 

– Steelwrist står veldig sterkt, men vi ønsket å ha ham som 
ambassadør for å skape mer entusiasme rundt Steelwrist, sier 
Zachariassen. Og entusiasme blir det nok helt sikkert. For Robsahm 
er en person med mye energi. 

TYDELIG KOMMUNIKASJON
Under vårt besøk forteller han stadig om nye prosjekter, både 
hjemme på småbruket og profesjonelt. Det skal graves ut til et 
ti meter langt basseng, en skulptur av kona Marion, som han 
lager i cortenstål skal gjøres ferdig, innkjøring og gårdsplass skal 
steinlegges og han er hyret inn for å rydde opp i et firma. Her 
skulle Robsahm hjelpe til med utviklingen av et nytt produkt, men 
oppdraget ble mer omfattende enn så. 

– Under mitt første besøk hos firmaet oppdaget jeg at det var 
mangel på god og tydelig kommunikasjon mellom ledelse og 
ansatte. Jeg sa fra om dette, og plutselig var jeg hyret inn som 
Sinnasnekker’n for å rydde opp i rekkene, sier han, og forteller at 
etter flere samtaler med ansatte og ledelse, har han bidratt til at 
det er blitt bedre bedriftskultur og større inntjening.  

– Det gjelder bare å si hvordan det egentlig er og få folk til 
å skjønne dette, og så endres det meste til det bedre, sier Otto 
Robsahm. 

I SKUFFA: Sinnasnekker’n 
Otto Robsahm har egen 
minigraver hjemme på 
småbruket i Lier.

ORDEN: Når han gjennom nesten 200 programmer som Sinnasnekker’n 
kjeftet på folk fordi de ikke klarte å holde orden på hus og liv, skulle det 
bare mangle om han ikke holder det ryddig i eget snekkerverksted. 

UTSIKT: Stian Zachariassen (t.h.), country manager hos Steelwrist Norge, 
tok kontakt med Otto Robsahm for å få til et samarbeid, og nå er Sinnas-
nekker’n Steelwrist-ambassadør.  
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Sinnasnekker’n 
kjører Steelwrist

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

BENDERS INFRASTRUKTUR

benders.no

Prefabrikerte L- og T-elementer som tåler høye belastninger. 
Med not og fjær for enkel montering. Kan leveres i  høyder 
fra 40 cm til 4,8 meter i kvalitetene 4kN eller 20kN.

STØTTEMURSELEMENT

33456350post@benders.no



Nå får du løsninger som vil kunne hjelpe deg 
i kampen mot tidstyver og andre tyver
Hvert år er det vanvittige summer som går tapt i anleggs-Norge til å lete etter og erstatte tapt  
utstyr. Ikke bare verktøy og mindre utstyr blir tømt fra containerne, men også store maskiner på 
flere tonn blir tatt med på henger og blir søkk borte.

Det er flere og flere bedrifter som 
opplever dette scenarioet, og det 
er få som har tid til å lete etter 
tapt eller gjenglemt utstyr og 
maskiner. 
Med sporingsenheter får du full 
oversikt over lokasjon og bruk, 
og de gir deg et ekstra lag med 
sikkerhet:

• Sett opp varslinger dersom 
utstyr beveger seg ut av 
arbeidsplassen.

• Se utstyr, maskiner og  
verktøy i sanntid fra mobil og 
PC.

• Få full oversikt med  
oppdaterte inventarlister.

• Motta varsel og GPS- 
koordinater dersom enheten 
demonteres.

«10% av alt utstyr  
forsvinner fra norske  
byggeplasser årlig»

Vit hvor enheten befinner 
seg til enhver tid
Nå kan du spore større  
maskiner også når hoved- 
strømmen på maskinen er slått 
av. Når tenningen skrues av, slår 
reservebatteriet på sporingsen-
heten inn og fortsetter å avgi 
posisjoner. Med dette vet du 
eksakt hvor enheten befinner seg 
til enhver tid, også når de ansatte 
har tatt helg eller ferie, eller ved 
tyverier.  

Perfekt for å ta kontroll på 
vedlikehold
Det er tøft å overholde tidsfrister 
og en maskin ute av tjeneste 
kan bli dyrt både i overtidstimer 
og eventuelle dagbøter. Med 
bedre kontroll over når service 
og vedlikehold skal utføres, vil 
bedriftens maskiner holdes i 

tjeneste, garantier overholdes og 
du unngår unødvendig 
vedlikehold på maskiner som 
har vært mindre i bruk enn først 
antatt.

– Man har mobilen tilgjengelig 
hele tiden, og da kan man bare 
fiske den opp av lomma, gå 
inn på appen og se hvor den 
enheten man ønsker er, sier 
Thomas Eftang, Byggmester og 
Takstingeniør Thor Johansen AS.

Kontakt meg for en 
gjennomgang av dine 
behov

Simen Hansen

Konsulent

sha@abax.no

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

4 Elektronisk lagring, håndtering og sending av 
bilag og dokumentasjon

4 Maskin-, time-og materiellregnskap

4 Datafangst på anleggs-
 plassen

Komplett
økonomisystem for

entreprenører

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

REGNSKAP PROSJEKT HANDEL LØNN

www.vingemaskin.no

Tlf. 913 34 440
post@vingemaskin.no

Salg og service

Vi leverer også



Frakter alt på 
hjul og belter

TUNGTREKKER: Roger Sommerstad i 
selskapets 5-akslede Volvo FH16, 750 

hk, med løft på andre og femte aksel. Den 
4-akslede maskinhengeren er produsert 

av Vang. Nyttelasten er oppgitt til 67 
tonn, noe som gir en tillatt totalvekt på 

bil og henger på 100 tonn.
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* SPISEVOGNER 
* SPESIALVOGNER 
* TOALETTVOGNER 
* BADEVOGNER            
* BOLIGVOGNER 
* TILHENGERE 
 

FOR PROFESJONELLE BRUKERE! 

* SKAPHENGERE 
* VAREHENGERE 
* TIPPHENGERE 
* KJØLEHENGERE 
* SALGSVOGNER 
 

De ansatte hos Vestfold Maskintransport har mange års erfaring med transport av 
maskiner, noe som kommer godt med når driftskostnadene øker betydelig i takt 
med økte drivstoff- og energipriser. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no 

Vestfold Maskintransport holder til i nye lokaler på Borgeskogen, 
mellom Sandefjord og Tønsberg i Vestfold og Telemark fylke, hvor 
de flyttet inn i 2021. Her har de kontorer, lager og verksted i et 
moderne bygg hvor de seks ansatte trives. Nå er det vel egentlig 
bare to ansatte som kan sies å trives i bygget, da fire av dem er 
sjåfører, og stort sett er på veien i hver sin lastebil. 

– Vi har tre Volvo og en Scania, sier daglig leder Roger Sommer-
stad, da vi møter ham en tidlig høstmorgen. Han forteller at vi 
snart skal av gårde for å laste på en skurtresker som skal til Stavan-
ger-området, men at vi må ta oss en kaffekopp først. Akkurat 
denne turen skiller seg ut fra de vanlige oppdragene til selskapet. 

LOKAL LEVERANDØR
– Vi kjører stort sett kun dagsturer, og begrenser oss til Lilleham-

mer i nord til Kristiansand i sør. Vi har spesialisert oss på kortere 
turer, og lastebiler og tilhengere tilpasset dette, sier Sommerstad. 
Lastebilen han kjører er en 5-akslet Volvo FH16, 750 hk, med 
løft på andre og femte aksel. Den 4-akslede maskinhengeren er 
produsert av Vang, og nyttelasten er oppgitt til 67 tonn, noe som 
gir en tillatt totalvekt på bil og henger på 100 tonn. 

– Trekkvognen og henger er bygd for å få så lav egenvekt som 
mulig, og vi har bygd et konsept som passer oss veldig bra, sier 
Sommerstad. Volvoen er levert av Volmax, som holder til på samme 
næringsområde, og Sommerstad valgte å bruke dem da han ønsket 
å bruke en lokal forhandler. 

– Det gjorde det også veldig enkelt å følge opp under bygge-
prosessen, sier han. De to andre Volvoene er en 750 kranbil med 
3-akslet tralle og en 750 tungtrekker med 4-akslet jumbohenger fra 

Vang. Scaniaen er det en liten brønntralle til. Kranbilen er utstyrt 
med en 52 tonn-meter kran, og går for det meste i oppdrag for 
Baneservice og Seabrokers. 

KONA OG KAMERAT
Sommerstad forteller at han alltid har vært opptatt av lastebiler, 
og da han var liten gutt pleide han å få sitte på med lastebiler som 
kjørte på E18-utbyggingen. Da han skulle velge videregående skole 
ble det transportfaglinjen på Notodden. 

– Jeg hadde en fin tid som lærling og begynte som lastebilsjåfør 
hos Bjarne Gryte AS tilbake i 2001, sier Sommerstad. Han forteller 
at han drev med massetransport for dette selskapet i ni år, så var 

LANG: Med sving på tre aksler på både bil og henger smyger Roger Sommerstad seg greit gjennom rundkjøringene, men det er ikke mer enn akkurat plass. 

GODT HUMØR:  
Roger Sommerstad 
har drevet med 
transport hele livet 
og stortrives bak 
rattet i lastebilen.  
For seks år siden 
etablerte han 
Vestfold Maskin-
transport AS og nå 
er dem fire sjåfører 
og to i administra-
sjonen. 



HØYDE: Sommerstad 
sjekker høyden før av-

reise, og den er akkurat 
innenfor kravene. 

LASTING: Full kontroll under lasting av skurtreskeren. 
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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

han ansatt hos Carl C. Fon i seks år, før han startet for seg selv 
for seks år siden. De første årene drev han alene, men innså etter 
hvert at han trengte noen til å administrere selskapet. 

– Det ble vanskelig å administrere alt fra lastebilen, sier han. Så 
nå er det kona, Line-Jeanette Askjem Sommerstad, og kamera-
ten, Steinar Therkelsen, som holder orden på transportoppdrag, 
økonomi og det meste annet som berører driften. Når det gjelder 
antall ansatte, som i dag altså er seks, så skal selskapet ta inn en 
lærling til nyttår. Dette er andre gang selskapet tar inn lærling. 

Den forrige var ferdig for ett og ett halvt år siden, og har vært 
ansatt siden. 

– Vi har hatt ønske om å få inn en kvinnelig lærling, og det får 
vi nå, sier Sommerstad. Han forteller at i begynnelsen blir det en 
del følgebilkjøring på lærlingen, men hun skal også bli med som 
«hjelpemann» på lastebilene, før hun får ansvar for egen lastebil. 

– Det å kjøre lastebil er som å gå på tur med ryggsekk, man må 
kjenne på det man frakter med seg, og det er viktig at lærlingen 
får føle seg fram, sier han. 

– Jeg vil forresten få poengtere at det er stor forskjell på lærlin-
geopplegget fra transport til bygg og anlegg. Transport ligger 
langt bak.

ØKTE KOSTNADER 
Som nevnt har selskapet fire egne biler og de har mange faste 
kunder, som blant annet maskinleverandøren Nasta, som har 
hovedkontor ikke mange kilometerne sør for Borgeskogen. 

– Vi har fokus på å ha mange små kunder i stedet for noen få 
store. Av omsetningen på ca. 20 millioner kroner i 2021, var det 
ingen kunder som bidro over 10 prosent, sier Sommerstad. Han 
fremhever viktigheten av dette nå som prisene på «alt» har økt. 

– Alt vi kjøper inn, som blant annet diesel, dekk, deler og annet 
utstyr, er blitt dyrere. De aller fleste kundene har forståelse for 
at vi også må øke prisene, men vi kommer til å tape kjøpekraft i 
år, sier han. 

– Heldigvis har vi dyktige ansatte som i tillegg yter maks hele 
tiden. Det er viktig i en liten bedrift som oss. 

SPESIALISERING
Selv om selskapet stort sett kun kjører forholdsvis korte turer med 
egne biler, tar de på seg lengre transportoppdrag, men da setter 
de bort transporten til eksterne transportører. 

– Vi har et nettverk av andre maskintransportører som leies inn 
ved behov, sier Sommerstad. Han forteller at han føler at det er 
blitt bedre samarbeid mellom bedriftene nå enn tidligere. 

– Det er nok flere enn oss som har funnet ut at det er bedre å 
spesialisere seg innfor et område, enn å drive bredt. En av årsakene 
er at det er så mange forskjellige lover og regler man må forholde 
seg til avhengig av hva man gjør, sier han.  

Så det at Roger Sommerstad denne dagen skal frakte en skurtres-
ker fra den lokale Claas-forhandleren i Vestfold til en gårdbruker 
i Rogaland, er utenom det vanlige. 

– Akkurat denne turen er annerledes, men inniblant blir det 
lengre turer som denne, sier han. Men det blir ingen tur-retur 
Stavanger-tur. Etter at skurtreskeren er levert hos bonden, skal 
en anleggsmaskin fraktes fra Rogaland til Odda, og så skal han ha 
med en annen maskin derfra og tilbake til Vestfold. Så summen 
av turen blir én litt lengre tur og to kortere turer, med andre 
ord, nesten helt i tråd med selskapets filosofi om kun å kjøre 
kortere turer. 

LÆRLING: Bodil Undheim Varhaug er lærling hos Claas-forhandleren, og 
har vært med på å klargjøre skurtreskeren før transport. Hun utdanner 
seg til landbruksmaskinmekaniker. 

FERDIG LASTET: Vestfold Maskintransport fikk Volvoen i februar 2021, 
og så langt har den gått vel 150 000 km. Transporten av skurtreskeren 
er blant de lettere oppdragene og totalvekten er «kun» 45 tonn. Bred-
den er 350 cm og totallengden er 27 meter. 
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 NYE JOHN DEERE 
6R-SERIEN
- NÅ HAR DE FØRSTE TRAKTORENE KOMMET!
Uansett om du driver med anlegg, veivedlikehold, skogbruk eller er bonde, kan du finne 
en 6R som er laget for deg. 6R er en av de mest allsidige traktorseriene på markedet, 
med fire rammestørrelser og hele 14 modeller fra 110 til 300 hestekrefter.

VIL DU VITE MER? TA KONTAKT 
MED OSS FOR EN TRAKTORPRAT.

SEND OSS EN 
HENVENDELSE HER 

TA KONTAKT MED DIN 
LOKALE SELGER HER
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Tøffest i klassen • isuzu.no

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

KONGEN AV PICK-UP HAR BLITT HELT NY!

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

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

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

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

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

Pick-UP

Black Edition

Trooper

Magnum

Arctic Truck

VELG MELLOM

LEASINGKAMPANJE 
2.931,- 

PR MND EKS MVA
* 4 dørs premium automat Black Edition inkl. Vinterhjul. 
3 års leie/45 000 km. Forskuddsleie kr 85 000,- Rente 
5,25%I tillegg kommer frakt, termingebyr med Kr 95,- 
og etableringsgebyr med 4.795,-. Alle beløp er eks. mva. 
Bilen er 2 seters varebil.

PRISGARANTI

Alle Pick Up produsenter opplever store problemer med underleverandører 

og transport. Dette medfører store prisøkninger og leveringstider på over et 

år. Isuzu kan imidlertid nå garantere pris eks. avgift for biler levert allerede i 

begynnelsen av 2023.

Ekstremt høyt 
utstyrsnivå

Sterke 
spesifikasjoner

Klasseledende 
sikkerhet Raskest levering

«Konkurrenter: Se opp!»
  Yrkesbil

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

og raskest levering

Gladmelding!
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Utviklingen mot utslippsfri byggeprosess er godt i gang i Norge, men  
veien videre avhenger både av teknologiutviklingen og hva som skjer på det 
internasjonale markedet.
Av Marianne Kjendseth Wiik, forsker bygninger og installasjoner i SINTEF. 

Historien om  
utslippsfrie bygge-
plasser i Norge

Klimagassutslipp fra byggefasen kommer fra bruk og drift av 
anleggsmaskiner, oppvarming, uttørking, riving, intern transport, 
transport til og fra byggeplassen fra byggearbeidere, materialer, 
avfall og masser samt avfallsbehandling og deponi.

UTSLIPP FRA BYGGEFASEN
I 2016 oppdaget SINTEF at når klimagassutslipp fra material- 
bruk i produksjonsfasen og energibruk i driftsfasen reduseres mot 
null, kan klimagassutslipp fra byggefasen tilsvare utslippene fra 
energibruk i driftsfasen. Oppdagelsen førte til at BAE-bransjen  
fikk øynene opp for hvor viktig det er å kutte utslipp fra bygge-
fasen.

Siden da har vi fulgt utviklingen og gjort analyser for næringen, 
og resultatene er publisert i flere rapporter som viser hvordan 

bransjeaktørene selv kan forberede seg på overgangen fra fossile 
til fossilfrie og utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

OSLO STILTE KRAV
Omsorgsbygg arrangerte i 2016 en dialogkonferanse med bransjen 
for å finne ut hvilke tiltak som lett kunne iverksettes. I 2017 kom de 
aller første fossilfrie kravene til offentlige bygge- og anleggsplasser 
i Oslo. I 2018 utviklet SINTEF i samarbeid med Nasta, Skanska, 
Bellona, DIFI og Oslo kommune en av de aller første store elektriske 
gravemaskiner (ZED) som senere ble testet ut i Olav Vs gate – en 
av de første utslippsfrie anleggsplassene i verden.

Fra pilottestingen lærte vi blant annet at det er avgjørende å 
ta tidlig kontakt med nett- og kraftleverandør for å planlegge 
elektrifisering av byggeplassen, sørge for tilstrekkelige lademu-

ligheter, tilpasse kabelløsninger til byggeplassen og planlegge 
byggeplassaktivitetene og effektbehov i kritiske aktiviteter som 
for eksempel grunnarbeid.

I 2020 kom Oslo kommune med ''Standard klima- og miljøkrav 
i Oslo'' for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. SINTEF har 
fulgt opp disse kravene med en erfaringskartlegging av Oslos 36 
utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Vi fant at det er uproblematisk 
med mindre elektriske maskiner og utstyr, men at det fortsatt er 
noen utfordringer knyttet til strømforsyning og ladelogistikk når 
flere, store anleggsmaskiner opererer samtidig. Det rapporteres 
om at elektriske anleggsmaskiner fører til mindre støy, mindre 
forurensning, bedre luftkvalitet og bedre arbeidsmiljø. Dialogen 
med de involverte etatene viser at utviklingen så langt er i tråd 
med målet om at kommunens byggeplasser skal være utslippsfrie 
i 2025, og rammeverket fungerer i tråd med hensikten.

VIDERE UTVIKLING AVHENGER AV GLOBAL ETTERSPØRSEL
Nå ser vi på hvordan Oslo kommune kan nå målene om utslippsfri 
byggeprosess på alle kommunale bygge- og anleggsplasser innen 
2025, også private innen 2030. I en konsekvensutredning med 
framtidsscenarioer har vi beregnet energi- og effektbehov for en 
tenkt helelektrisk byggeplass og en tenkt helelektrisk anleggsplass. 
Vi har også beregnet levetidskostnader og merkostnader av elek-
trifiserte gravemaskiner, tippbiler og bygge- og anleggsplasser 
fram mot 2025 og 2030.

Resultatene viser at utviklingen mot utslippsfrie bygge- og 
anleggsplasser er avhengig av teknologiutviklingen, som igjen 
påvirkes av etterspørsel. Norge er importavhengige når det gjelder 
anleggsmaskiner, inkludert utstyr og deler. Dersom det kun etter-
spørres utslippsfrie anleggsmaskiner i Norge, vil vi fortsette å bygge 
om fossildrevne anleggsmaskiner. Serieproduksjon settes først i 
gang når det er et større internasjonalt marked for det.

Konsekvensutredningen viser også at det er behov for å bygge 
ut ladeinfrastruktur og nettilgang i Oslo-området, at det vil være 
en merkostnad knyttet til elektrifisering de neste årene, men at 
elektrifiserte bygge- og anleggsplasser kan bli konkurransedyktige 
på pris innen 2030 gitt de rette vilkårene. 

Marianne Kjendseth Wiik, 
forsker bygninger og 

installasjoner i SINTEF. 
(Foto: SINTEF)
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HJULLASTER TELESKOPLASTERFRONTLASTER

KOMPAKTLASTER KOMPAKTLASTERSKIDSTEERLASTER

REDSKAP
TIL STORE OG SMÅ
BÆREMASKINER,
TIL ALLE BEHOV
OG ÅRSTIDER

Member of JOST Agriculture

Se hele vårt sortiment på:
www.quicke.no 
Lokale forhandlere
over hele Norge!

KLAPPVINGESKUFFE

VOLUMSKUFFE

PALLEGAFLER

STORSEKKLØFT

MULTIBENNE XL

Nesten 95 prosent av klimagassutslippene i bygge-
fasen kommer fra dieseldrevne anleggsmaskiner og 
lastebiler. Hvis Norge skal oppnå klimamålene sine, 
må bygge- og anleggsplasser elektrifiseres. Her er en 
utslippsfri gravemaskin på byggeplass i Olav Vs gate 
i Oslo. (Foto: SINTEF)



I midten av september var det offisiell åpning av fyllestasjon for biogass og 
hurtigladestasjon for el-lastebiler ved Ferings anlegg i Lørenskog. Energistasjonen 
skal være den første av sitt slag i tilknytning til en slik industribedrift. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no 

Feiring bidrar 
til grønn masse-
transport

I samarbeid med Gasum og Eviny har Feiring fått på plass en 
egen energistasjon som del av anlegget i Lørenskog, og i midten 
av september var det offisiell åpning. Med egen fyllestasjon for 
biogass og hurtigladestasjon for el-lastebiler skal Feiring bidra til 
å redusere klimagassutslippene i anlegg- og transportbransjen. 

Hurtigladestasjonene kan hver levere hele 360 kW, og skal være 
blant de første i landet med denne kapasiteten. 

ENKLERE Å TA GRØNNE VALG
– Tunge kjøretøy står for nesten en fjerdedel av utslippene i  

BIOGASS: Fra venstre: John Melby, ansvarlig for trafikksegmentet hos Gasum, Trygve Ollendorff, styreleder i Feiring, og Roar Aaserud, fagsjef maskin 
i Feiring, foran den nyåpnede fyllestasjonen for biogass. 

ELEKTRISK: De to ladestasjonene har hver en maksimal effekt på 360 kW og fire el-lastebiler kan lade samtidig. 
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Det er enkelt å sette på og ta av sidekarmer og annet 
utstyr, og pålasting kan gjøres ved hjelp av sideveis 
justérbar rampe eller hel rampe.

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

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

ANNONSE

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

SJEKK: tilhengernor.no/merker/brian-james/



veitrafikken i Stor-Oslo. Overgangen til fornybare energikilder 
er helt nødvendig hvis Oslo og Norge skal nå sine mål for klima-
gassutslipp innen 2030. Fylle- og ladelogistikken for fornybare 
energidrivere er i dag dessverre både fordyrende og vanskelig- 
gjørende element. Skal bransjen omstille seg, må det bli enklere å 
ta grønnere valg, sa Knut Harald Ollendorff, fungerende konsern-
leder i Feiring, i åpningstalen. 

– Utfordringen med begrensinger i fylle- og ladepunkter lærte 
vi først om etter tett dialog med våre kunder og noen av bransjens 
mest fremoverlente og miljøbevisste entreprenører. Og med god 
infrastruktur på våre anlegg rundt Oslo, skjønte vi at vi kan bidra 
til å akselerere grønn omstilling av transportbransjen gjennom å 
tilby lade- og fyllemuligheter på samme plass som byggeråstoffene 
hentes, fortalte Ollendorff til de fremmøtte. Han håper tilbudet 
vil bli en suksess, og at de etter hvert skal kunne tilby tilsvarende 
på andre anlegg i Oslo-området. 

Ollendorff benyttet også anledningen til å takke Becker Entre-
prenør, Braathen Landskapsentreprenør, NCC og Tom Wilhelmsen 
for at de tar ansvar, skaper behovet og for å pushe på framover i 
satsningen på grønn massetransport.

FARGET ASFALT 
Anlegget som har fått navnet «grønn massetransport» består av 
en fyllestasjon for komprimert biogass og to hurtigladestasjoner 
for el-lastebiler. Til sammen kan seks lastebiler fylle med grønt 
drivstoff samtidig. 

– Vi begynte byggingen i fjor høst. Til sammen er det sprengt 
ut 15 000 m3 fjell på det drøye to mål store området, sier Roar 
Aaserud, fagsjef maskin i Feiring. Han forteller at terrenget er tatt 
ned 13 meter, og da grunnarbeidet var ferdig ble det lagt to lag 
med asfalt, der det øverste er et forsterket topplag som skal tåle 
all tungtrafikken på området. Det er også brukt farget asfalt fra 
Feirings nye automatiske asfaltfargeanlegg. På området for gass-
fylling er asfalten farget blå, mens ved ladestasjonene er asfalten 
grønn. I tillegg er også logoen til Feiring farget inn i asfalten. 

GRATIS MED BIOGASS
– Feiring har vært frampå og de har sett nytten av å kunne tilby 
kundene sine å fylle biogass samtidig som de heter pukk og grus, 
sier John Melby, ansvarlig for trafikksegmentet hos Gasum. Han 
forteller at selskapet har drevet med biogass siden 2009 og har 
i mange år levert komprimert biogass, CBG, til kjøretøy i Oslo- 
området. Gasum har ca. 25 CBG-stasjoner og ser nå på mulighetene  
for bruk av flytende biogass, LBG, i asfaltproduksjonen. 

– Gassen vi leverer er produsert fra organisk avfall fra Norge 
og Norden, blant annet selvdød fisk fra fiskeoppdrettsanlegg, 
sier Melby, og han hevder at så mye som 10 TWh, som er ca. 20 
prosent av Norges totale drivstofforbruk på veitransport per år, 
kan erstattes med biogass. Nå har også fordelene med å bruke 
biogass som drivstoff i kjøretøy i Oslo-området blitt flere. Fra 1. 
september ble det gratis for biogasskjøretøy å passere bomstasjo-
nene i og rundt Oslo.  

FØRSTE I EUROPA
Stortingsrepresentant og medlem av transport- og kommunika-
sjonskomiteen, Jone Blikra (Ap), roste Feiring for å satse på grønne 
alternativer da han talte under åpningen. 

– Jeg synes det er helt fantastisk at næringslivet tør å gå foran 
og satse på bærekraftige løsninger, for det koster, sier Blikra.

Han synes anlegget til Feiring er godt eksempel på at viljen og 
teknologien er der, og sier det er opp til myndighetene å legge til 
rette for at det over tid lønner seg å satse på klima.  

– Der har vi som myndigheter et ansvar. Både for å tilrette-
legge, men også avgiftspolitikken må snus i forhold til hvordan 
vi behandler de som tør å satse, sier Blikra. 

Og satser gjør Feiring. Senere i høst får selskapet levert en 
biogass-drevet hjullaster – den første av sitt slag i Europa – som 
selvfølgelig vil gå på gass fra den nye fyllestasjonen. Hjullasteren 
er Hitachi og er nå til bygging hos Nasta i Larvik. 

FORBILDE: Jone Blikra (Ap), fra transport- og kommunika-
sjonskomiteen på Stortinget (nr. to fra venstre), roste Feiring 
for anlegget og sa at de er et forbilde for andre. Til venstre 
varaordføreren i Lørenskog, Ernst-Modest Herdieckerhoff 
(MDG). Til høyre for ladestasjonen, Knut Harald Ollendorff, 
fungerende konsernleder i Feiring, og Sverre Myrli (Ap) fra 
næringskomiteen på Stortinget. (Foto: Feiring)

FARGE: Feiring tok nylig i bruk et helautomatisk fargeasfaltverk  
og kan levere asfalt i alle farger som er tilgjengelig på markedet, noe  
de demonstrerer på den nye energistasjonen. Fra venstre: Trygve  
Ollendorff, styreleder, Roar Aaserud, fagsjef maskin, og Runa Helene 
Larsson, ansvar for folk og formål i Feiring. 
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I år er det 50 år siden Hitachi Construction Machinery etablerte seg i Europa. Bare 
10 år senere, i 1982, inngikk Nasta AS en avtale med den Japanske produsenten 
om eneimport og salg av Hitachi-maskiner i Norge. 
Tekst: Njål Hagen – nh@mef.no 

40 år med  
Hitachi i Norge

I forbindelse med 40-årsjubileum for Hitachi i Norge fikk Nasta 
nylig besøk fra Japan. Yusuke Kajita, Vice President and Executive 
Officer fra Hitachi Construction Machinery, besøkte hovedanlegget 
i Larvik, og Nastas avdeling på Kjeller utenfor Lillestrøm. 

Kajita takket for et langt og godt samarbeid fra 1982, og over- 
rakte deretter bilde med en kollasj av norske kunder som takk. 
Gravekompaniet Sandefjord var Nastas første kunde da de kjøpte 
en Hitachi UH081 den 21. juni 1982. 

Etter en periode med Fiat-Hitachi fra 1988 til 2002, har Nasta 
de siste 20 årene kunnet tilby «rene» Hitachi-maskiner. 

UTSLIPPSFRIE MASKINER
I tillegg til et langt samarbeid om salg av maskiner, har Hitachi 
de senere årene fattet spesiell interesse for Nastas forskning på 
utslippsfrie maskiner. 

Derfor hadde Kajita også med seg to ledere for utvikling av frem-

Første Hitachi i Norge 1982. (Foto: Nasta)

Representanter fra Nasta og Hitachi utenfor Nastas hovedanlegg i Larvik. (Foto: Nasta)

Samferdsel

Totalleverandør av trafikkmateriell

Sjekk oss ut på
www.bdsamferdsel.no
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tidens maskiner til Larvik, Takashi Niidome og Makoto Matsus-
hita. Fra ledelsen i Hitachi Europa deltok også Rene Koops og 
Satoshi Konno.  

– Nasta er en av få forhandlere i Europa som kan vise til 40 års 
samarbeid med Hitachi. Ekstra stas er det å bli æret med besøk fra 
toppledelsen i Japan. Med Hitachi som hovedleverandør kan Nasta 
vise til sunn vekst hvert år fra 1982, og er i dag en av landets største 
leverandører av anleggsmaskiner. Hitachi har i alle disse årene levert 
kvalitetsprodukter, og når dagens og fremtidens maskiner utvikles 
er det en trygghet for Nasta å vite at produsenten alltid vil sette 
driftssikkerhet og kundens behov øverst på sin prioriteringsliste. 
Gjennom førsteklasses samarbeid, ikke minst på teknisk side, har 
Hitachi hjulpet Nasta å «norskifisere» flere av maskinmodellene til 
å fungere best mulig for dyktige og krevende norske entreprenører. 

Vi gleder oss til videre samarbeid, uttalte Tom Johansen, adminis-
trerende direktør i Nasta AS, i forbindelse med besøket. 

Det ble arrangert felles lunsj for ansatte i forbindelse med 
besøket, selvsagt avsluttet med kake som markerte 40-årsjubileet.
Ifølge Nasta, avsluttet Kajita med et hjertelig ønske om minst 40 
nye og suksessfulle år sammen.

ÅRETS BAUMA
Hitachi skal feire 50-årsjubileet i Europa under årets Bauma. Der 

skal de bl.a. vise frem en av de første Hitachi UH-maskinene i 
Europa, en UH04. Den fullstendig oppussede maskinen blir ett 
av trekkplastrene på en stand hvor det skal presenteres mange 
nyheter. 

Snart skal også Nasta kunne vise publikum en oppusset 
versjon av en Hitachi UH-maskin. Maskinen med det laveste 
serienummer i Norge har nemlig bruktsjef Epsen Andersen 
kjøpt tilbake, og Hitachi UH 081’en gjennomgår i øyeblikket 
en total make-over. 

Sjur Wethal Helljesen, seniorrådgiver klima og kundeløsninger i Nasta, 
ga en innføring i hva Nasta har gjort i forbindelse med produksjon av 
utslippsfrie maskiner. (Foto: Nasta)

Espen Andersen, bruktmaskinselger hos Nasta, er i gang med å gi denne UH-maskinen en total makover. (Foto: Nasta)

SKUFFESTÅL   FEIEBØRSTERVEGSTÅL   SKUFFESTÅL    SKUFFESTÅL   FEIEBØRSTERVEGSTÅL   

VEICO AS • Tlf 64 94 47 33 • post@veico.no

• PERFORERTSTÅL

• PLAST/GUMMISKJÆR

• HURTIGMONTERING

• HARDMETALLPIGGER

• HARDMETALLSKJÆR

• SLITEMEIER/SKO

• SLITESTÅL

• SKJÆRSTÅL

• VEGSTÅL

• BØRSTERINGER

• REDSKAP/SKUFFER

Frydenbø Industri

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

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

Et raskt og prisgunstig alternativ til reparasjon.

• Anlegg
• Marine

«Nasta er en av få forhandlere 
i Europa som kan vise til 40 års 
samarbeid med Hitachi. Ekstra 
stas er det å bli æret med besøk 
fra toppledelsen i Japan.»
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dokumenterdokumenter

SmartMEFSmartMEF
Nå kan du få MEF sitt Nå kan du få MEF sitt 
nye HMS/KS-system!nye HMS/KS-system!

SmartMEF inneholder:SmartMEF inneholder:

Fordeler med systemet:Fordeler med systemet:
• Effektiv prosjektstyring • Gi kunden trygghet for kvalitet, pris og levering til rett tid• Effektiv prosjektstyring • Gi kunden trygghet for kvalitet, pris og levering til rett tid

• Ivareta myndighetenes krav til dokumentasjon og etterlevelse • Sikre at bedriftens egne krav ivaretas• Ivareta myndighetenes krav til dokumentasjon og etterlevelse • Sikre at bedriftens egne krav ivaretas
• Samhandle med involverte parter i et prosjekt • Ha oversikt over uønskede hendelser, avvik og endringer• Samhandle med involverte parter i et prosjekt • Ha oversikt over uønskede hendelser, avvik og endringer

Vi har tatt i bruk det nye HMS/KS-systemet til MEF, 
SmartMEF og opplever det som brukervennlig og logisk

– Ove Eriksen, Eriksen Maskin AS”

Kom i 
gang med 
SmartMEF

i dag!

smartdok.no  –  Tlf. 904 03 333

Lærlingene i NRC Group Norge var i september samlet for å fordype seg i helse, 
miljø og sikkerhet.  – Gode fagarbeidere er det mest verdifulle vi har. Derfor satser 
vi på kurs og opplæring for dem, sier adm.dir. Arild Ingar Moe.
Av: Redaksjonen – anleggsmaskinen@mef.no

HMS-samling for 
lærlingene i NRC

Sterke historier, egne erfaringer og modige 
utfordringer var noe av det lærlingene i 
NRC Group Norge samlet seg om da de 
møttes på Gardermoen. 

– Å møte lærlinger er noe av det artig-
ste jeg gjør. Dere er framtida innen fagene 
deres, sa Arild Moe da han ønsket lærlin-
gene velkommen. Moe har selv opplevd 
ulykker på jobb, og han hadde en klar 
melding til lærlingene: 

– Pass på dere selv! Og ser du ting du 
reagerer på, så ikke vær redd for å si ifra. Vi 
lykkes ikke som bedrift hvis vi ikke lykkes 
med sikkerheten.

STERKE HISTORIER
De 26 lærlingene i NRC kommer fra ulike 
studieretninger. På samlingen møtte lærlin-
ger fra anleggsteknikk, maskinførerfaget, 
vei- og anleggsfaget, banemontørfaget, 
byggteknikkfaget og elektrofagene, i tillegg 
til lærlinger fra yrkessjåførfaget. Noen har 
vært hos NRC i to år allerede, mens de 

ferskeste startet læretiden for tre måneder 
siden. På samlingen fikk lærlingene utveksle 
egne erfaringer, de fikk lytte til sterke histo-
rier om ulykker som burde vært forhindret, 
og de ble kurset i førstehjelp.

INVESTERING I FREMTIDIGE FAG -
ARBEIDERE

– Dette er et veldig bra arrangement. Det er 
flott at NRC bruker to dager på dette, og at 
både første- og andreårslærlinger er med, 
sier Ivar Helge Andersen fra Opplærings-
kontoret i anleggs- og bergfagene (OKAB), 
som bidro på samlingen.

– Det er kjempeviktig at lærlingene 
forstår verdien av HMS-arbeid. I NRC 
kommer budskapet fra øverste hold og 
det ble gjort på en veldig fin måte, sier han. 

Jøran Baann, direktør for HMS og KS i 
NRC Group Norge, fremhever også viktig-
heten av samlingen.

– Dette er en investering i våre fremtidige 
fagarbeidere, for at disse skal få et helse-

messig sunt arbeidsliv fra nå og de neste 
50 årene. Det kreves mye av en som skal 
jobbe praktisk. Da må det jobbes riktig, 
med hodet og hjertet, sier han.

TRYGGHET = TRIVSEL
Opplæringsleder Even Hetland i NRC fortel-
ler at samlingen er en viktig del av arbeidet 
med å følge opp lærlingenes læreplan. 

– Lærlingene har et bevisst forhold til 
HMS. De jobber aktivt med det, og de 
forventer at vi som bedrift også har et 
system for dette, sier han.

Lærling i vei- og anleggsfaget, Espen 
Mostue Edvardsen, er enig med opplæ-
ringslederen.

– HMS er et veldig viktig tema, og jeg 
vet at mange firmaer sluntrer unna på dette 
området, sier han. 

– Det skal være sikkert å jobbe, du skal 
komme deg hjem hver dag, og du skal ikke 
være redd for å dra på jobb. En viktig del av 
det å trives er å føle seg trygg, slår han fast. 

Bak fra venstre: Even Hedland, Olav Vangsnes Øverbø, Fredrick Kordahl, Mathias Esborg, Henrik Dybendal, Einar Lahaug, Henrik Jønvåg, Espen 
Mostue Edvardsen, Bror Hemnes, Jøran Bånn. Midten fra venstre: Ivar Helge Andersen, Odd Sevland, Marcus Olsen, Levi Gunning Anki Opsahl, Eilif 
Mikalsen, Martin Flønes, Robin Sørli Nilsen. Foran fra venstre: Emil Solberg Lægland, Alexander Såbye, Marlene Ovastrøm, Jan Vidar Dokken, Yngve 
Unneland, Lars Tveita, Scott Lien og Hans Fredrik Hellebergshaugen.



Det er AF Decom som har utviklet et omfattende vaske- og rense-
anlegg ved Rimol Miljøpark i Trondheim. De startet allerede i 
2013 og året etter var de i gang med å rense masser. De klarer nå 
å gjenbruke hele 80 prosent av massene. I 2018 ble de godkjent av 
Kontrollrådet som leverandør av tilslag til betong. Massene blir 
sortert og satt sammen igjen til en grus med fraksjon 0–8 mm. 
Hvis alt går etter planen, vil et tilsvarende renseanlegg bli godkjent 
ved Esval Miljøpark ved Vormsund før sommeren 2022 (denne 
artikkelen ble publisert i VA forum tidligere i år).

INGEN BEGRENSNINGER
Magnus Stedenfeldt, avdelingsdirektør miljøparker AF Decom 
forteller at tilslaget kan brukes i alle sammenhenger. 

− Betong Øst har utviklet betongsammensetninger med dette 
tilslaget og høstet meget gode erfaringer, og de ser at det ikke er 
noen begrensing for bruken. Det er kun Betong Øst som bruker 
tilslaget i dag. Vi har en eksklusiv avtale med dem, og de eier tilsla-

get sammen med oss. Men det kunne vært interessant å snakke 
med Loe eller andre betongrørprodusenter i denne sammenheng, 
sier Stedenfeldt.

MÅ VÅGE Å GÅ I UPLØYD MARK
− Vi har trodd på dette helt siden oppstart i 2013, men vi var 
avhengige av å få med et firma som Betong Øst. De så potensia-
let, og turte å satse og bruke penger på dette. Du må våge å gå i 
upløyd mark for å finne på noe nytt, og det har vi fått til sammen.

Stedenfeldt forteller at Betonmast har ønsket å sikre seg denne 
miljøbetongen eksklusivt til alle sine bygg i Trøndelagsregionen, 
og at de ønsker å utvide til Østlandet når anlegget ved Vormsund 
åpner. 

− Da er vi virkelig i gang, og VA-bransjen må gjerne ta kontakt, 
sier Stedenfeldt entusiastisk.

 Miljøsjef Siv Tallang-Vold i Betonmast forteller at miljø og 
økonomi kan gå hånd i hånd med gjenbruk av massene.

− Det er viktig å få ut dette til resten av bransjen. Det er mye å 
hente bare ved reduksjon av miljøutslipp knyttet til transport av 
gamle og nye masser. Når vi i tillegg tar i bruk problemassene lager 
vi gull av gråstein, mener miljøsjefen, som synes det er fantastisk 
det de har fått til ved Rimol Miljøpark.

SIRKULÆRØKONOMI
− Dette er sirkulærøkonomi i praksis. Forurensede masser fra 
anleggstomter i hele Trondheim blir levert til Rimol. Etter at de 
har sortert og vasket massene bruker vi det som tilslag og kjører 
de samme massene tilbake til anleggstomten som betong. Dette 
åpner jo for poengsanking og BREEAM-sertifisering fra Grønn 
Byggallianse. Det har ikke vært mulig før, forteller Bækkelien fra 
Betong Øst.

 − Det er kjempespennende. Vi sparer naturgrusen og kan heller 
bruke tidligere forurensede masser. Vi unngår unødvendig trans-
port og vi slipper at deponiene fylles opp av noe som egentlig er 

Betong Øst og Betonmast tar i bruk en ny betong der tilslaget hovedsakelig består 
av vaskede gravemasser som tidligere ble karakterisert som forurenset avfall.  
− Det finnes få begrensninger for bruk av denne miljøbetongen, forteller Øystein 
Bækkelien, daglig leder Betong Øst.
Av: Tore Kristensen, VA forum – anleggsmaskinen@mef.no

Forurensede Forurensede 
masser blir tilslag masser blir tilslag 
i ny miljøbetongi ny miljøbetong

Rimol Miljøpark i 
Trondheim (Alle foto: 
AF Gruppen/Aleksander 
Jacobsen)

Det er mye å hente bare ved reduksjon av miljøutslipp knyttet 
til transport av gamle og nye masser, når vi i tillegg tar i bruk 
problemassene lager vi gull av gråstein, mener Siv Tallang-Vold 
miljøsjef i Betonmast.
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et høyverdig produkt. Dette kommer i tillegg til andre tiltak i 
ferdigbetongbransjen. Norge skiller seg positivt ut i forhold til 
andre land i verden. Det har vært et enormt fokus på å få ned 
CO₂-utslipp i betong og dette har virkelig båret frukter, forteller 
Bækkelien.

MER STABILT TILSLAG
Han er klar på at kvaliteten på betongen ikke forringes. 

− Grusen vi tilsetter har vært gjennom en veldig nøyaktig indus-
triell prosess som gjør at tilslagsforekomsten vi får er mer stabil 
enn den fra naturen. Det gir en mer stabil og støpelig betong. 
Miljøbetongen brukes nå i fullskala på alle Betonmasts prosjekter 
i Trøndelag, og dette er bare starten, forteller Bækkelien. 

Stedlige masser kategoriseres i tilstandsklasser fra én til fem, 
der klasse én er lite forurenset og klasse fire-fem sterkt forurenset. 
Masser som overstiger klasse fem regnes som giftig avfall. Magnus 
Stedenfeldt eksemplifiserer med en tomt med tilstandsklasse fire.

− Hvis man skal grave ut 30 000 tonn på gamlemåten ville hele 
lasset gå til et ordinært deponi, men fra oss går 24 000 tonn (80 
prosent) tilbake til ny betong, mens 6000 tonn går til ordinært 
deponi. Hvis man ikke hadde gjenbrukt slik vi gjør nå, måtte man 
tatt ut 24 000 tonn med jomfruelige masser. Vi reduserer altså 
tilførselen til deponier med 80 prosent og reduserer samtidig 
uttaket med ikke-fornybare ressurser med 80 prosent, sier han 
og legger til at de skaper råstoff av et avfall. 

MOT HUNDRE PROSENT GJENVINNING?
Forurensingen sitter på de minste partiklene i massene forklarer 
Stedenfeldt. 

− Det blir som hår i suppa; vi tar ut håret og suppa er ok igjen, 
sier han. 

 De gjenstående massene er industriavfall som de nå ser på 
muligheten for å utnytte. 

− Vi vasker ut de forurensede partiklene i massene og lager leire 
av den. Leira blir utsatt for stort trykk og sluttproduktet kaller 
vi filterkaker. Vi ser for oss at vi kan bruke disse som membran 
i ulike sammenhenger. Det tar 200 år for vann å trenge gjennom 
en meter av disse kakene, forteller Stedenfeldt. 

 Målet nå er å finne ut om de kan bruke kakene som tetnings-
membran. 

− Forurensingen ligger pal i kaka. Den er bundet i materialet. 
Dette er en produktutvikling vi driver med nå for å oppnå 100 
prosent gjenvinning. Da løser vi et svært miljøproblem. Tidli-
gere gravde vi opp og flyttet problemet, men nå gjør du noe med 
problemet. Det er en mye bedre tilnærming.

Stedenfeldt forklarer at Rimol Miljøpark konkurrer i to markeder. 
De er både et deponimottak som tar imot avfall og en leverandør 
som selger tilslag.

− Det var rett og slett butikk fra første dag og vi har ikke fått noe 
offentlig støtte. Dette er ikke et kompromiss, men utelukkende 
bedre løsning.

JOBBER MED EPD
For å understreke det poenget trekker han frem at anlegget i Trond-
heim også har vekket internasjonal oppsikt.

− I 2020 åpnet et tilsvarende anlegg i New York; Posillico Wash 
Plant. De fikk ideen herfra og har hatt stor suksess med det.

Nå jobber både Rimol Miljøpark og Betong Øst med å få laget 
en skikkelig EPD-miljødeklarsjon på det nye tilslaget.

− Det er en omfattende prosess. Det er mange tall og regne-
stykker som skal på plass før vi kan gå ut med hvor stort kuttet i 
CO₂-utslipp blir. Vi jobber med det, men det blir en hyggelig EPD 
på dette tilslaget. Det er jeg ganske sikker på, avslutter Øystein 
Bækkelien i Betong Øst. 

Magnus Stedenfeldt (t.v.), avdelingsdirektør 
for Miljøparkene i AF Gruppen og Tom Utvik, 
daglig leder i Betonmast Trøndelag, kvalitets-
sjekker ferdig renset tilslag.

− Norge skiller seg positivt ut i forhold til andre land i verden. Det har 
vært et enormt fokus på å få ned CO₂-utslipp i betong og dette har virke-
lig båret frukter, forteller Øystein Bækkelien daglig leder i Betong Øst.
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Dekk har i alle år vært et omdiskutert tema sett opp mot den type kjøring en 
transportør har. På bakgrunn av en rapport som ble publisert etter en dødsulykke 
der et dekk eksploderte, tok Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Norges 
Lastebileier-Forening (NLF) kontakt med en dekkleverandør for å få svar på hva 
som er rett dekk.
Tekst: Redaksjonen – anleggsmaskinen@mef.no 

Har du rett dekk 
til din kjøring?

Ifølge en rapport fra Statens Havarikommi-
sjon (SHK) om en utforkjøringsulykke på 
Lørenskog 14. mai 2021, der sjåføren dess-
verre omkom, eksploderte venstre forhjul 
og førte til at sjåføren mistet kontrollen 
på kjøretøyet. Begge bilens framdekk skal 
i ettertid ha blitt gransket inngående, og 
resultatet viser at dekkene hadde en rekke 
inntrengninger av småstein og kutt etter 
kjøring på anleggsområder. Disse kuttene 
skal ha vært så dype at de berørte stål-
forsterkningen (dekkets bærelag) under 
dekkbanen, og svekket dette. I tillegg skal 
det ha vært dype sprekker i mønsterba-
nen, helt inn til stålforsterkninger. Ifølge 
rapporten kan dette ha pågått over lengre 
tid, og kan være vanskelig å avdekke ved en 
visuell inspeksjon. Konklusjonen til SHK 
skal ifølge meldingen fra MEF og NLF, være 
at det er benyttet dekk som ikke er egnet 
for kjøring på anleggsområder der det er 
fare for kutt fra sprengsteiner i veidekket.

MANGE VARIANTER
Det var på bakgrunn av denne rapporten 
MEF og NLF tok kontakt med Torleiv 
Haukenes, produktsjef hos Dekkmann. De 
to bransjeorganisasjonene ønsket å få svar 
på hvilke faktorer som er viktige å hensynta 
i valget av dekk med tanke på sikkerhet for 
at dekkeksplosjoner ikke skal skje. 

– Lastebildekk blir laget i svært mange 
varianter for å oppnå best mulig egenskaper 
knyttet til den typen kjøring lastebilen har. 
Blant annet dekk til langtransport, regional-
transport, lettere anleggskjøring, offroad/
anleggsdekk for lukket områder og ikke 
minst vinterdekk. Sistnevnte er ikke knyttet 
til transporttypen, men været, sier Torleiv 

Haukenes. Det er ifølge ham her problemet 
som omtales kommer inn.  

– Mange som driver med lettere anleggs- 
kjøring og lignende, kjører med vinterdekk 
beregnet for vanlig veitransport. Dette 
for å få godt vintergrep når de kjører på 
offentlig vei. Men, disse dekkene har ikke 
et tilstrekkelig beskyttelseslager under 
slitebanen. Gummikvaliteten er laget for 
maksimalt is- og snøgrep. Dette er nega-
tivt med tanke på kutt- og skjærskader, 
sier Haukenes. Han forteller at mønsteret 
har lameller/siper for godt vintergrep, 
men disse plukker stein – særlig inne på 
anleggsområdene. Sideveggene skal også 
være smekrere (tåler mindre) i vinterdekk 
for å gi forutsigbare handlingsegenskaper. 
Summen av alt dette skal gjøre at man risi-
kerer blant annet gjennomtrenging av stein 
med påfølgende punktering, eller i verste 
fall eksplosjon. 

DAGLIG INSPEKSJON
På spørsmål om man burde laget vinterdekk 
som tåler mer, svarer Haukenes: 

– Det finnes nå vinterdekk for denne 
typen kjøring. Men, for å opprettholde 
vinteregenskapene er det fortsatt grenser 
for hva dekket tåler i ren anleggskjøring. Ute 
på veien vil et slikt dekk prestere dårligere 
med tanke på levetid og rullemotstand enn 
et ordinært vinterdekk. 

Ifølge Haukenes er en eksplosjon av et 
framdekk mye farligere sett opp mot en 
eksplosjon i et driv- eller boggidekk. 

– Derfor er det spesielt viktig at det 
benyttes rett type framdekk til kjøringen 
man har, og aldri gjør kompromisser med 
disse. Inspiser dekkene daglig for kutt og 
skader, spesielt framdekkene. Tenk trafikk-
sikkerhet først, og er du i tvil så sett dekket 
på en løpeaksel eller hengeraksel for å bruke 
det ut, råder Torleiv Haukenes. 

Hvilken type dekk man skal velge er avhengig av hvilken type kjøring man har, men det kan være 
utfordrende å velge om man kjører på flere typer underlag. (Illustrasjonsfoto: Njål Hagen)
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AKTUELT

best on wheels www.spartveit.no

Vi er fire aktive eiere med over 120 års erfaring til sammen,
som jobber tett med kunder og leverandører.

Vårt mål er å være akkurat så store at vi fortsatt kan bedrive det 
vi liker og kan aller best: Utvikle smarte transportløsninger 

som holder mål i hverdagen for kundene våre!

SERVICE

916 38 001
Olav Dolven

SALG

911 17 782
John Sigve Johnsen

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

ICE-X 
MØT VÅR NYE STOLTHET:

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

Les mer på www.verne.no



maskinstyringas
Totalleverandør av tjenester og utstyr 
for anleggsbransjen.

www.maskinstyring.com

Vi er forhandler av Makin’ 3D – Utviklet for tøffe skandinaviske forhold.

         Maskinstyring AS,  Vognvegen 23,  2072 Dal.  Tlf: 48 24 55 55 

laserbutikken.no
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NÅR VANNET 
STIGER

Vi vet når det haster og skjønner hva som må til. Heidenreich er en komplett VA-grossist med 
kvalitetsprodukter fra kjente merkevareleverandører. Du finner det du trenger til små og store 
prosjekter og møter vår VA-kompetanse over hele landet.

NOEN GANGER ER DET DU SER ETTER RETT FORAN DEG.
Om du ikke finner svaret på www.heidenreich.no, så ring oss på 22 02 42 00.
Som Norges eldste rørgrossist har vi hørt og sett det meste før.
Du finner oss på 30 forskjellige steder rundt om i Norge, fra Alta til Kristiansand.
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BRANSJEOVERSIKTEN

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

ClearPlex Nordic AS
1340 Skui
Tlf: 22 53 54 54
info@clearplex.no
www.xplosafe.no

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

FH Carlsen AS
3234 Sandefjord
Tlf: 92 01 66 67
post@crushing.no
www.crushing.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

Furnes Jernstøperi AS
2335 STANGE
Tlf: 62 53 83 00
salg@furnes-as.no
www.furnes-as.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

Kiesel Norge AS
1405 Langhus
Tlf: 64 86 94 28
info@kiesel.no
www.kiesel.no

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

Norsecraft GEO AS
1339 Nøyenenga
Tlf: 67 17 75 15
post@norsecraftgeo.no
www.ncgeo.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

Spartveit AS
3261 Larvik
Tlf: 911 26 949
tes@spartveit.no
www.spartveit.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

•  Stor leverandørutstilling
•  Fagseminar 
•  Vinterfest

• Brakkemiddag  
 

www.arcticentrepreneur.no

   

Bli med på vinterens 
beste møteplass 

Arctic Entrepreneur 17. - 19. januar 2023
The Qube ved Clarion Hotel & Congress,  
Oslo Airport

   

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. Som medlem i MEF får du rabatterte 
priser.  

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

 
Bruk MEF-skolen. Det lønner seg!

www.mef.no
www.facebook.com/mefnorge Forslaget til statsbudsjett for 2023 er ikke akkurat en 

festinvitasjon. Det er stramt, det er brems og det er 
nye avgifter for norsk næringsliv. I en slik situasjon 

er det likevel positivt at regjeringen har lyttet til MEF og 
bidratt til at noen av våre kjernesaker er ivaretatt.

Da statsbudsjettet ble presentert kommenterte flere 
i næringslivet at den eneste bransjeorganisasjonen 
regjeringen har lyttet til, er MEF. Finansministeren 
løftet fram anleggsbransjen allerede dagen før hans tale i 
Stortinget. Og han presenterte forslag som bidrar til at vi 
kan se noen lysglimt i krevende tider.

Vi i MEF har aldri gitt opp medlemmenes krav og interesser, 
selv om krigsutbruddet påfører Norge 100 milliarder kroner 
i ekstra utgifter. Vi mener nemlig at anleggsbransjen er 
så viktig for lokale arbeidsplasser og infrastruktur, at det 
selv i tider med budsjettkutt er galt å strupe aktiviteten 
vår næring bidrar til.

Hele organisasjonen har systematisk jobbet for at våre 
lokale og nasjonale politikere skal løse viktige MEF-saker i 
statsbudsjettet. Vi har nådd fram både til finansministerens 
og statsministerens kontor:  

  I sommer leverte MEF et krav til finansministeren om 
å redusere prisene på anleggsdiesel. Regjeringen har lyttet 
til MEF. I et stramt statsbudsjett bruker de 1,3 milliarder 
kroner på å kutte prisen på anleggsdiesel. Jeg er fullt klar 
over at dieselprisene er høye, men dette er et steg i riktig 
retning.

  Regjeringen øker vedlikeholdsbudsjettet med nær 1 
milliard kroner til 9,4 milliarder kroner.
Med de enorme kostnadsøkningene det siste året, betyr 
denne økningen at vedlikeholdet videreføres på samme 
nivå som de siste årene. Det er positivt i et budsjett som 
på nesten alle områder opplever kutt.

  MEF har i mange år jobbet mot urettferdigheten i dagens 
momssystem der entreprenører som ikke har fått betalt 
for utført jobb, på grunn av en tvist, må betale moms. 
Regjeringens forslag til løsning skal ut på høring og de 
har satt av penger til at saken får sin endelige løsning fra 
og med årskiftet.

Vi skulle selvfølgelig gjerne hatt enda mer, men ut fra 
kuttene i budsjettet og situasjonen i norsk økonomi, 
har vi lyst til å gi Vedum ros. Det betyr ikke at vi støtter 
regjeringens øvrige kutt på samferdselsbudsjettet og nye 
avgifter. Vår ros handler om disse spesifikke MEF-sakene.

Nå skal statsbudsjettet behandles i Stortinget. Vi håper 
virkelig SV forstår betydningen av anleggsnæringen for 
lokale arbeidsplasser og aktivitet. Vi skal gjøre alt vi kan 
for at SV og de øvrige stortingspartiene bidrar til at vi kan 
komme oss gjennom krisen. 

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

VEDUM HAR VÅKNET
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MEF-NYTTMEF-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

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/

VETERANTREFF I HELLAS
For 20. gang ble MEFs veterantreff arrangert i september. Entreprenører fra hele 
landet, med ledsagere, reiste på en opplevelsesrik uke til Hellas og Athen.
Sightseeing, båtturer, opplevelser, god lokal mat - og trivelig reisefølge! Tusen takk 
til Ann Kristin og Firmatur for et flott opplegg. Neste års tur er allerede under 
planlegging - og vi håper å se både kjente og nye fjes i september 2023.

REGION SØRVEST

REKRUTTERINGS- 
MESSE PÅ LALAND
Første uka i oktober hadde OKAB Sør-Roga-
land sammen med mange lokale entrepre-
nører arrangert rekrutteringsdager 
på Laland.  Til tross for skikkelig 
Rogalandsvær fikk vi besøk av 
over 900 elever fra ungdomskoler 
og videregående skoler. 
Mange flotte ungdommer har fått 
ett godt bilde av hvordan det 
er å jobbe i vår bransje. En stor 
takk til alle bedrifter og guider 
som var med å lage en fantastisk 
rekrutteringsmesse!

REGION ØST

STYREMØTE I VÅLER
MEF avd. Innlandet hadde styremøte på Våler, hvor vår nye 
leder av hovedstyret, Øystein Hope, var med. Vi avsluttet dagen 
med omvisning på 
landslinja ved Solør 
videregående skole, 
ved leder for anleggs- 
linjen på skolen, 
Reidar Flermoen. 
Takk for en fin og 
lærerik dag!

BRANSJELUNSJ PÅ 
HADELAND GJESTEGÅRD
5. oktober var det duket for bransjelunsj på Hade-
land Gjestegård. Takk til Volvo Maskin ved Morten 
Kristiansen som spanderte lunsj på 19 stk. 
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REGION SØRØST

MEDLEMSMØTE FOR 
MEF AVD. BUSKERUD
14. september var det medlemsmøte for MEF Buskerud, på 
Kongsberg Vandrerhjem med ca. 40 deltagere til stede. Her var 
det fokus på innmåling av ledninger i grunnen, samt Forskrift om 
utførelse av arbeid - kapitel 21 gravearbeid.

FAGDAG PÅ 
KONGSBERG
VGS. 
21. september var OKAB-BVT 
på fagdag på Kongsberg vgs. 
avd. Saggrenda.
VG1 bygg og anlegg og VG2 
anleggsteknikk elever fikk bli 
kjent med bransjen og kontak-
ter ble knyttet. Veldig bra enga-
sjement av alle som var med.

SKOLEBESØK I ARENDAL
OKAB Agder og OKAB BVT hadde med seg firmaer 
på skolebesøk hos Sam Eyde vgs. Ca. 100 elever, 
Anleggsteknikk, Betongfaget og Arbeidsmaskiner. 
Takk for en fin dag.

REGION VEST

MEF KVINNER 
REGIONSAMLING I BERGEN

MILJØFYRTÅRN- 
SERTIFISERING
Gratulerer til medlemsbedrift 
Owe Maskin & Transport AS med 
Miljøfyrtårn-sertifisering.

MEDLEMSMØTE FOR MEF AVD. 
NORD ROGALAND OG HORDALAND
Godt oppmøte med nesten 50 personer på medlemsmøte i MEF avd. 
Nord Rogaland og Hordaland i Bergen 5. oktober. Takk for en faglig og 
hyggelig dag. 

RESSURS OG MILJØ

SKOGSENTREPRENØR-
MØTE I STEINKJER 
20. september var det duket for Skogsentreprenør- 
møtet i Steinkjer. Drøyt 40 entreprenører, 
oppdragsgivere og leverandører var samlet til 
gode diskusjoner om skogsentreprenørbransjen. 
Takk for en hyggelig og faglig samling. 

Tusen takk til alle fra MEF Region Vest som 
møtte opp til den første regionale MEF 
Kvinner samlingen! Vi møtte en gjeng tøffe, 
fantastiske og dyktige damer som etter en 
sosial kveld på torsdagen ble godt kjent, 
før fagdagen dagen etter. Vi gleder oss til 
fortsettelsen og de neste planlagte regionale 
samlingene.

FAGTUR TIL ANNECY
Tusen takk for en flott fagtur til Annecy. Turen ble utsolgt på rekordtid. 
En stor takk til alle medlemmene og leverandører som deltok. En spesiell takk til PON, 
Hella Maskin AS og Danske Bank som var bidragsytere på lunsj og middag.

www.steelwrist.com

UNLOCK YOUR EXCAVATOR

EFFICIENCY

• 7-13 tonns gravemaskiner

• Enestående hydrauliske egenskaper

• Utmerket byggehøyde og vekt

• Ny generasjon X12 och X14 
 tiltrotator

• Følger Open-S-standarden

SQ50
SQ Automatisk Tilkobling System

NY!Come visit us!Come visit us!

Stand FN 917/6
October 24–30

Munich
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Mest kvalitet for pengene i 25 år!

SCANSLEP AS Kobbervikdalen 93 b, 3036 Drammen 
E-post: salg@scanslep.no • www.scanslep.no 
tlf. 32 80 10 30

Leasing fra 
kr 3.603,- 

pr. md.

Leasing fra 
kr 8.416,- 

pr md.

Leasing fra 
kr 4.800,- 
pr. md.

REGION NORD

YRKESMESSE I TROMS
OKAB Nord var til stede på yrkesmessa i Midt-Tromshallen. Takk til 
alle elever i ungdomsskolen og vgs. som kom innom standen vår. 

HØSTMØTE I FINNMARK
Høstmøte for avd. Finnmark ble arrangert 23. – 25. september. 
Det ble et godt møte med gamle og nye bekjentskaper. Bra 
faglig program, konkurranse for lærlinger, mye oppmerksomhet 
og flere premier ble delt ut. Til slutt ble det fest og moro. 
Takk for en fin helg. 

HØSTMØTE I TROMS
En flott høstmøtehelg er gjennomført i Troms (Quality 
hotell i Harstad). Kurs, leverandørtreff, fagprogram, 
underholdning og festmiddag. Til sammen 100 deltakere 
med både medlemmer, leverandører og foredragshol-
dere, bidro til at dette ble en fantastisk flott helg, både 
faglig og sosialt. Tusen takk til alle som bidro!

REGION MIDT

REKRUTTERINGSDAGER 
OKAB Trøndelag  
gjennomførte rekrut- 
teringsdager vg1 bygg og 
anlegg og teknologi og 
industrifag i september.  
Stor interesse og god 
stemning i Vassfjell – 
Franzefoss. Takk til 
alle involverte!

UTDANNINGSMESSE 
I NAMSOS
I september var det utdanningsmesse på 
Namsos. Takk til Havik og Glømmen som 
stilte med maskiner. OKAB Trøndelag 
takker for en fin messe. 

KVINNENETTVERKS- 
SAMLING I REGION MIDT

Tusen takk til alle fra 
MEF Region Midt som 
møtte opp til vår 
regionale MEF kvinner 
samling på Stjørdal. 
Til sammen 60 stk. møtte 
opp, noe vi er kjempe-
fornøyd med. Vi gleder 
oss til fortsettelsen. 

HØSTMØTE 
I MO I RANA
En fin høstmøtehelg er over. 
Godt møte i Mo i Rana med 
ett bra faglig program, som 
ble avsluttet med tur til Rana 
Gruber. Trivelig folk og god 
mat drikke gjorde at det ble 
ett fint arrangement. Takk for 
en fin og faglig helg.



Kiesel Norge AS  Tlf.+47 648 69 428 | info@kiesel.no | www.kiesel.no

 � Grovknusere – konknusere – slagknusere
 � Grovsikter – finsikter
 � Stackere
 � Diesel eller hybrid på flere modeller

Leverandør av 
produkter fra

R 914 Compact, 
effektiv og velprøvd
R 914 Compact steg IV har blitt videreutviklet til steg V, som er bedre tilpasset 
til behovene dine og til de nye utslippskravene på det europeiske markedet.  
Ny framtids rettet teknologi betyr høyere produkti vitet og lønnsomhet for deg. 
Denne typen beltegravere fra Liebherr har de samme gode egenskapene som 
standard beltegravere, men med forbedret fleksibilitet og ytelse, samtidig som 
fordelene med det kompakte designet er de samme. På grunn av de kompakte 
målene er denne gravemaskinserien ideell når det er trangt på arbeidsplassen.
www.liebherr.com

Beltegraver

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

Besøk oss på

München, 24.–30. oktober
Finn ut mer på
www.liebherr-bauma.com



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:


