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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.



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.

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



SIDE 7SIDE 6 ANLEGGSMASKINEN | NR.09 | NOVEMBER 2022ANLEGGSMASKINEN | NR.09 | NOVEMBER 2022

Alle messers mor
Vi har vært en tur i München siden sist. Oktoberfest var akkurat ferdig i byen. Eimen av skummende 
øl hadde så vidt lagt seg og titusener av slitne lederhosen var akkurat hengt tilbake i skapet, da den 
bayerske hovedstaden våknet opp til en ny folkefest; Bauma (se s. 12-29). For dere som ikke har 
vært der; hvis dere synes Vei og Anlegg er stort – for det er jo Nordens største anleggsmesse – så er 
det 25 ganger så mange besøkende på Bauma. Selve messeområdet er hele 22 ganger større. 

For første gang på Bauma var de utslippsfrie maskinene med å dominere nyhetsbildet. Vi har jo 
blitt vant til dette i Norge de senere årene, men i den store verden, hvor utslippsfrie løsninger ikke 
har blitt presset gjennom politisk på samme måte som her, er det fremdeles litt nytt og ukjent. Og 
det er først når de store nasjonene kommer etter, at det vil kunne bli masseproduksjon av disse 
maskinene. Som for øvrig ikke behøver å være elektriske. På Bauma var det nemlig også avduking 
av flere hydrogenmaskiner. Midt oppe i alt el-hysteriet er det imidlertid verdt å huske på at diesel-
maskiner i dag gir langt mindre utslipp enn for bare noen få år siden. Likeledes burde man, i en tid 
med stadig større fokus på «det grønne skiftet», ta tak i problematikken rundt transport av masser, 
som bidrar til store menger utslipp hver eneste dag (se s. 62).

Det er behov for flere skoleplasser i anleggsbransjen. Anleggsteknikklinjene 
har lange ventelister i store deler av landet, noe som fører til at karakterkra-
vene for å komme inn blir høye (se s. 48). Det er svært uheldig i en bransje der 
mange av de dyktigste praktikerne ofte ikke troner øverst på karakterskalaen. 
Et lite lysglimt er det da at Troms endelig ser til å få en egen anleggslinje (se s. 8).  
Tenk at ungdommene i for eksempel Tromsø i dag må reise til Fauske eller 
Kirkenes – eller enda lengre – for å oppnå anleggsdrømmen!

Runar F. Daler – rd@mef.no
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Troms har ifølge Jorunn Nyheim, MEFs distriktssjef  i Troms, 
Norges dårligste tilbud av utdanning knyttet til anleggsteknikk. 
Tilbudene finnes i Fauske og 1250 kilometer lengre nord, i Kirkenes.

I Troms er det ikke én eneste videregående skole som tilbyr 
anleggsteknikk. Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene 
(OKAB) har over tid jobbet aktivt med å rekruttere skoleelever 
via yrkesmesser, samt skolebesøk. Det har vist seg å være svært 
vanskelig å rekruttere ungdom til anleggsbransjen. Mange har 
veldig lyst, men velger det bort grunnet lang avstand til skolested.

– Det er ganske utrolig at den største distriktsnæringen i Norge 
ikke har blitt avsett med én eneste skoleplass i Troms, sier Nyheim. 
Hun forteller at det først og fremst er en ignorant holdning til de 
ungdommene som vil ta denne utdanningen. Dernest hevder hun 
at det er å gå inn i framtiden med bind for øynene. 

– Nord-Norge, med all vår topografi, klimatiske endringer og 
til dels krevende infrastruktur, trenger flere og flere maskinførere 
med topp kompetanse, sier hun. 

STØRRE ETTERSPØRSEL ENN TILBUD
I Troms finnes det mange maskinentreprenør-bedrifter som vil 
trenge nye fagarbeidere de neste årene. Gjennom et godt samar-
beid mellom næringen, fylket og MEF har man vært gode på å 
formidle læringer til disse bedriftene. 

– Men etterspørselen er langt større enn tilbudet. Eneste måte å 
tette gapet på, er å utdanne flere ungdommer i Troms, sier Nyheim.

Fra fylkeskommunen har man tidligere fått signaler om at Troms 
ikke ønsker å ta opp konkurransen med landslinjene i Kirkenes og 
Fauske. Saken er, ifølge Nyheim, at det ikke er noen konkurranse. 
Et eget tilbud i Troms vil ikke gå på bekostning av tilbudene i 
Nordland og Finnmark, men sikre at Troms har tilstrekkelig med 
framtidige fagarbeidere på dette området. Dette vil komme hele 
landsdelen til gode.

POLITIKERNE HAR VÅKNET
– Endelig ser det ut som vi lykkes med å få fagutdanning til Troms. 
MEF har jobbet målrettet for å få et tilbud til ungdommen i Troms.  
Etter to års jobb har fylkespolitikerne våknet, sier Jorunn Nyheim. 
Hun forteller at anleggsteknikk Vg2 nå er tatt inn i planene til 
fylkeskommunen, og lanseres som en nyvinning på Bardufoss 
videregående skole. 

Bardufoss videregående skole har utarbeidet et konkret kost-
nadseffektivt løsningsforslag ved å leie maskiner fra bransjen/
leverandører. Årsaken til dette skal være at den den vesentlige kost-
naden ved anleggsteknikk vil være anskaffelsen av maskiner med 
tilhørende vedlikehold og sertifiseringer. Det er ikke nødvendig å 
gjøre store investeringer for å opprette en linje i Anleggsteknikk 
Vg2. Skolen mener at leie vil være en god og fremtidsrettet løsning.

Bardufoss videregående skole skal ha hentet denne modellen 
fra Åfjord videregående skole i Trøndelag fylke. I løpet av skole-
året vil opplæringen med innleide maskiner på skolen være seks 
uker. I tillegg vil elevene være åtte uker i lokale bedrifter mens 
de resterende 24 ukene tilbringes i ordinær skole. Bardufoss vgs.,  
v/pedagogisk leder Jan Kristian Vestjord, poengterer at en slik 
modell ikke vil være vesentlig dyrere enn andre yrkesfaglige linjer. 

PARK OG 
ANLEGGSMESSEN

Sammen skaper 
vi grønne 
møteplasser

24. – 25. nov.
NOVA Spektrum 

Norges ledende fagmesse for alle  
som jobber i park- og anleggsbransjen

Hent din gratis- 
billett på poga.no

Ungdom i Troms som ønsker å utdanne 
seg innen anleggsteknikk har måttet dra  
enten til Fauske eller Kirkenes, noe som har 
resultert i få lærlinger i regionen. Maskinen-
treprenørenes Forbund (MEF) har de senere 
årene lagt ned mye innsats for å få på plass 
en fagutdanning i Troms. Nå ser det ut som 
de har lykkes. 
Tekst: Njål Hagen – nh@mef.no 

Endelig anleggslinje  
i Troms

MEF har jobbet målrettet for at 
ungdommen i Troms skal slippe 
å reise 60-70 mil nordover eller 
sørover for å ta utdanning innen 
anleggsteknikk. Jorunn Nyheim, 
distriktssjef MEF i Troms, er 
glad for at anleggsteknikk 
Vg2 nå er tatt inn i planene til 
fylkeskommunen, og lanseres 
som en nyvinning på Bardufoss 
videregående skole. (Foto: MEF)

I Troms finnes det mange maskinentreprenør-bedrifter som vil trenge nye 
fagarbeidere de neste årene. Gjennom et godt samarbeid mellom næringen, 
fylket og MEF har man vært gode på å formidle læringer til disse bedriftene, 
men etterspørselen er større enn tilbudet. (Illustrasjonsfoto: Jan Erik 
Øygård, OKAB)
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– Jo, det var en fin start. Men så har også kandidaten jobba med 
dette lenge og har bred erfaring, sier han. 

– Selve prøven var todelt, hvor den første delen gikk ut på å 
tolke et metogram – altså en daglig meteorologisk oversikt over 
duggpunkt, temperatur og nedbør – og utfra den vurdere hvilke 
tiltak han måtte gjennomføre. Det være seg strøing, brøyting, 
innstilling og kalibrering av strøapparat, hvilken plog han skal 
bruke basert på veistandard og årsdøgntrafikk. Oppgave 2 gikk 
ut på å foreta en inspeksjon på en stikkrenne, og basert på det, 
avgjøre hvilke tiltak som måtte iverksettes, forteller Tveiten. 

– Fagprøven vil variere etter hvilken tid på året man tar den, 
og hvor i landet man befinner seg. Det er jo ulike forhold og 
problemstillinger ulike steder i landet. Vi har for øvrig et veldig 
godt samarbeid med Statens vegvesen, som har kommet med 
innspill på ting de mente burde være med på prøven. Dette er jo 
den første prøven, og veien blir nok litt til mens man går. Vi er 
nesten litt i «prøvemodus» ennå vi også, humrer han.

VIKTIG MED KUNNSKAP OM DETTE FAGET
Kandidaten selv, Morten Solberg, var naturlig nok fornøyd med 
prøven, men han er vel så fornøyd med at det fagfeltet endelig 
har fått et eget fagbrev.

– Det er bra at det har kommet en fordypning i dette faget, som 
jeg mener er veldig viktig. Det er jo et stort veinett i Norge, som 
det bør være interesse for å vedlikeholde. Alle ser det som en 
selvfølge at veiene skal være kjørbare hele tiden. Da er det viktig 
at vi som driver med dette har så mye kunnskap som mulig, 

sier Solberg, som fra før har fagbrev som anleggsmaskinfører.
– Det er også viktig med tanke på sikkerheten i forbindelse med 

det å jobbe på og langs vei. For det er jo en risikoutsatt arbeids-
plass, og HMS-tiltak er selvfølgelig også en del av dette faget. 

Tidligere i år skrev vi om landets første lærling i det nye veidrift- og vei- 
vedlikeholdsfaget. Nå er en rekke praksiskandidater klare til å ta fagprøven. 
Morten Solberg (39) er den første i Norge som har gjort det. 
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Første fagbrev i veidrift- 
og veivedlikeholdsfaget

Ikke bare er Morten Solberg den første i landet til å ta det nye 
fagbrevet. Han fikk også meget godt bestått på fagprøven. 

– Det var artig, det! Og det er jo litt gøy å være den første i 
landet. Jeg ante jo ikke noe om det da jeg meldte meg opp, sier 
han til Anleggsmaskinen.

– Grunnen til at jeg ville ta fagbrevet, er at dette er noe jeg har 
jobba mye med. Jeg begynte med brøyting da jeg var 16 år, og 
siden har jeg drevet med alt slags veivedlikeholdsarbeid forteller 
Solberg, som er daglig leder for entreprenørbedriften Kjell Asbjørn 
Solberg AS fra Treungen i Telemark, et firma som faren grunnla. 

VIL ØKE STATUS OG REKRUTTERING TIL FAGET 
– Det er viktig å få fram at det å drifte og vedlikeholde veier er et 
eget fag – og et viktig fag. Man er på en måte en vaktmester for 
vei; en som rykker ut og reparerer skader som oppstår. Det har 
vært jobba i mange år med å opprette et fagbrev. Nå er det endelig 
på plass, noe som nok også vil øke statusen og forhåpentligvis 
rekrutteringen til faget, sier Stein Egil Ødegård. Han er daglig 
leder for OKAB Buskerud, Vestfold og Telemark, og han har selv 
lang erfaring med drift og vedlikehold fra tidligere jobb i Statens 
vegvesen.

– Det nye faget ble opprettet i fjor høst. Det er allerede lærlinger 
i faget, og i sommer tok hele 33 personer fra hele landet teori- 
eksamen som privatister. Og én av disse var Morten Solberg. Vi har 
jobba en stund med å få på plass en prøvenemd som skal sørge for 
den praktiske delen, noe veldig få fylker har klart hittil. Vestfold 

og Telemark slo seg sammen med Viken for én felles prøvenemd, 
og Solberg er foreløpig den eneste som også har tatt den praktiske 
delen, og dermed fått fagbrevet, forteller Ødegård, som selv har 
vært med å lage læreplanen.

KAN BLI 50 NYE PRIVATIST-FAGBREV 
– Det er gøy at vi har fått så mange kandidater gjennom den 
teoretiske delen, og at vi nå også har fått gjennomført den første 
praktiske prøven. Vi regner med at de første lærlingene i dette 
faget begynner å ta fagprøven mot høsten og vinteren neste år. 
Men innen den tid kan kanskje helt opp mot 50 privatister ha tatt 
det først. For tillegg til de 33 som allerede har tatt teorien, er det 
et nytt eksamensforberedende kurs i Bergen nå snart, med rundt 
15 påmeldte. Og noen melder seg jo også seg opp uten å gå kurs 
først, fortsetter Ødegård.

– Jeg tror dessuten at når de første nå begynner å få det nye 
fagbrevet, så vil mange av dem som jobber med dette bli inspirert 
til å tenke i samme baner. Det er viktig å få fram at dette fagbrevet 
er både for dem som jobber i kommunene og i private firmaer. 
Og det er ikke bare for dem som jobber med funksjonskontrakter, 
sier han. 

VEIEN BLIR TIL MENS MAN GÅR
Lars Tveiten, leder for prøvenemda i Vestfold, Telemark og Viken, 
synes det var litt artig at den første som tok fagprøven i det nye 
faget fikk meget godt bestått.

GRATULERER: Lars Tveiten (t.v.) og Henrik Ødegård (t.h.) 
fra prøvenemda gratulerer Morten Solberg med Norges 
første fagbrev i veidrift- og veivedlikeholdsfaget, som 

han besto med meget godt. (Foto: Stein Egil Ødegård)

UNDER PRØVEN: Morten Solberg under fagprøven. Her i forbindelse med 
inspeksjon av stikkrenne. (Foto: Stein Egil Ødegård)
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AS Hydrema
www.hydrema.com

Service: 613 14 010

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

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

Snakk Med Dumperspesialisten! 

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



Oktoberfest i München, ofte omtalt som verdens største folkefest, 
var nettopp over. Eimen av skummende øl har så vidt lagt seg og 
titusener av slitne lederhosen var akkurat hengt tilbake i skapet, 
før den bayerske hovedstaden igjen våkner opp til en ny folkefest.

Mandag 24. oktober klokka 09.30 åpnet portene på årets Bauma 
– den 33. i rekken. Titusenvis av mennesker flokket umiddelbart 
til det gigantiske messeområdet i utkanten av Tysklands tredje 
største by. Med 614 000 kvadratmeter utstillerareal (200 000 

innendørs og 414 000 utendørs), er Bauma verdens desidert 
største anleggsmesse.

NEDGANG FRA 2019
Totalt deltok rundt 3200 utstillere fra 60 land (2019: 3684 utstillere 
fra 63 land) og mer enn 495 000 besøkende fra over 200 land (2019: 
627 603 besøkende fra mer enn 200 land) på Bauma i løpet av de 
sju dagene messen holdt åpent.

Tall for årets messe viser at rundt 50 prosent av 
de besøkende kom fra andre land enn Tyskland.

De ti største utstillerlandene var Tyskland, 
Italia, Tyrkia, Storbritannia, Nord-Irland, Neder-
land, Frankrike, USA, Østerrike, Spania og Kina. 
Andelen internasjonale utstillere var på nesten 
65 prosent.

– Denne Bauma-messen har igjen vekket entu-
siasme og fascinasjon. Etter at verden endret seg 

fundamentalt etter forrige Bauma, er vi veldig 
begeistret over at Bauma 2022 viser at messen 
fortsatt er et kraftsenter i anleggsutstyrsindus-
trien takket være kundens store variasjon av 
innovasjoner, gode forretningsavtaler og mange 
besøkende fra hele verden, uttalte Stefan Rummel, 
administrerende direktør i Messe München, som 
er ansvarlig for arrangementet.

Neste Bauma blir 7. – 13. april 2025.

Hydrema viste fram sin nye batterielektriske dumper; seks-tonneren DT6. 
Skal komme til Norge før sommeren 2023.

ENDELIG BAUMA: Folkemassene trengte seg på da Bauma 2022 åpnet 
portene.

FOLKSOMT: Omtrent en halv million mennesker besøkte Bauma 2022. 

Liebherr stilte som vanlig ut den største tiptrucken 
på messa. Denne gang med trolley-drift.

Det var da så inni kranskauen!

Batterielektriske maskiner var 
i fokus på messa

– Denne maskinen kommer for salg i 
Norge, men det blir nok ikke i denne 
fargen, men vanlig gul. Akkurat denne 
prototypen er malt av en svensk kunst-
ner, forteller salgssjef i Hydrema Norge, 
John Vidar Bakken, der han står ute i det 
som ser ut som en åker og viser fram 
el-dumperen.

– DT6 er basert på den konvensjonelle 
707G, men hytta er flyttet til midten for 
å få plass til et batteri på hver side. Den 
holder i fire timer når den er fulladet. I 
tillegg selger vi en powerbank ved siden 
av, som gir ytterligere to timers drift, 
så da blir det totalt seks timer, forteller 
Bakken. 

– Mens 707G med dieselmotor koster 
1,1 millioner kroner, vil DT6 koste 1,65 
millioner, inkludert powerbanken til 
100 000 kroner.

– Det skal produseres 22-23 av disse 
i år, og vi håper å levere av dem 4-5 av 

dem til Norge, sier han, og legger til at 
majoriteten av maskinene som selges 
i Norge – rundt 60 prosent – går til 
utleiebransjen. 

– Vi solgte totalt 46 maskiner i fjor, og 
ligger an til omtrent det samme antallet 
i år.

Salgssjef i Hydrema Norge, John Vidar Bakken, viste fram el-dumperen DT6.

Grønn dumper fra Hydrema
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MESSEMESSE

Alle messers mor – Bauma i München – som arrangeres hvert tredje år, skulle 
egentlig ha gått av stabelen i april i år, men ble utsatt til 24. - 30. oktober på grunn 
av pandemien. Messen var som vanlig fullstappet med maskiner og utstyr, og i år 
var mange av nyhetene elektriske eller på en eller annen måte uten utslipp. 
Tekst og foto: Runar F. Daler og Njål Hagen – anleggsmaskinen@mef.no

Elektrisk Bauma
PÅ BAUMA:  

Njål Hagen (t.v.)  
og Runar F. Daler.



03 Undersentraler 04 Lyskastere

Minisentralene USM 32A fra a-collection er i prinsippet 
undersentraler uten låsbar dør. 
32A Minisentraler leveres i 230V 
og 400V. De er i hovedsak ment for 
innendørs bruk, men kan i noen 
tilfeller også brukes utendørs.

Husk stativ!

Stativet fra a-collection er tilpasset 
undersentralene USM og er 
sammenleggbart.

Rikelig med dagslys kan være en 
sjelden vare i vårt landstrakte land. 
Under mørketiden er lyskaster 
løsningen. 

— Floodlight 180W fra Ledvance er en 
god lyskaster av industriell kvalitet. 
Den vil fungere i temperaturer fra -20 
til 50 plussgrader, og kommer i tillegg 
med 5 års garanti, forteller Wang. 

Floodlight egner seg like godt inne 
som ute, og anbefales til både 
gårdsplasser, parkeringsplasser og 
bygningsfasader. 

— Denne har i tillegg et kompakt 
design med lav vekt, så den er enkel å 
ta med seg rundt på anleggsområdet.

Ikke glem stativet!

Stativet fra Ahlsell passer til de fleste 
arbeidsbelysninger og står stødig på 
sine fire bein.

5 - Minisentral a-collection USM 32A 400V IP44 (1506051)
6- Minisentral a-collection USM 32A 230V IP44 (1506050)
7- Sammenleggbart stativ a-collection til minisentral USM (1506052)

8 - Lyskaster Ledvance Floodlight 180W (3201924)
9- Belysningsstativ a-collection med fire bein 
justerbart (3352151)

5

Skjøtekabler 
brukes mye på 
anleggsplassen, 
og er helt 
nødvendig for 
strømforsyning. 
Skjøtekablene fra 
Ahlsell er beregnet for bygg og 
anlegg. 

— Ahlsells skjøtekabler leveres i 
kraftig industriell kvalitet, og er 
godkjent for utendørs bruk, forteller 
Stein Erik Wang i Ahlsell.

6

7

8

9

01 Skjøtekabler 02 Kabelbeskyttere

1 - Skjøtekabel a-collection Schuko 230V (1506069) | 2- Skjøtekabel a-collection 
CEE 400V (1506165) | 3 - Skjøtekabel a-collection CEE 400V (1506067)

4 - Kabelbeskytter Defender III (1228545)

Skjøtekabler og 
kabelbeskyttere går hånd i 
hånd. Defender III fra Satema 
er en kabelbeskytter med 
plass til tre kabler, opptil 
diameter 56 mm. 

— Kabelbeskytteren fra 
Satema kan brukes i 
temperaturer fra -30 til 60 plussgrader. I tillegg tåler den 5 
tonn belastning, og er et godt egnet tilbehør på de fleste 
anleggsplasser. 

Defender III kan også skjøtes sammen hvis du har behov 
for ekstra lange lengder.

1 2
4

3

4 tips til strøm på 
anleggsplassen
God tilgang til strøm er en viktig del av effektiv 
infrastruktur på utendørs anlegg. Vi har samlet noen 
nødvendige produkter som bør ha sin faste plass på 
anlegget.
Stein Erik Wang,  segmentsjef 
Byggestrøm i Ahlsell Norge
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Det selges rundt 120 Menzi Muck-maskiner på verdens-
basis i året, hvorav en håndfull i Skandinavia, ifølge Truls 
Østerud, daglig leder i Menzi Muck Scandinavia. Han presi-
serer at Norge er lokomotivet i Skandinavia for salg av de 
sveitsiske klatremaskinene.

På Bauma viste Østerud frem den nye 
modellen M445X, en 12-tonner. 

– De to største maskinene vi har hatt til 
nå, er M3 (11-tonner) og M5 (14-tonner). 
I 2019 kom M5 i en forbedret og fornyet 
utgave, M5X-serien. I stedet for at M3 
tilsvarende ble til M3X, ble det i stedet 
M4X, en helt ny maskin som lanseres her 
på Bauma. Den har et helt annet design 
enn M3. Det er forresten litt nytt at det 
fokuseres så mye på design i Menzi Muck, 
sier Østerud.

– Dette er den første maskinen vi 
leverer med elektroniske spaker. Det gir 
en litt annen følelse. 

Man kan vri begge joystickene med 
håndleddet, og man kan velge å justere 
enten bakhjulene eller alle hjulene samti-

dig. Dette er en helt ny måte å styre på, 
og man kan dermed også bevege skuffa 
samtidig som man beveger hjulene. Det 
kunne man ikke før, forklarer han.

Østerud forteller at de nye maskinene 
er like foran og bak, noe de ikke var tidli-
gere. Det er derfor den har fått benev-
ningen X.

– I tillegg er sylinderne nå lagt inni 
chassiset. Tidligere lå de utenpå. Dermed 
er de nå mer beskyttet. Maskinen har også 
fått bedre løftehøyde; bommen kan gå hele 
87 grader fra chassiset. Videre er alle funk-
sjonsknapper inne i hytta erstattet av en 
ny touchskjerm, forteller han. 

Østerud opplyser at maskinene er til 
salgs allerede, og den første leveres i juni 
neste år.

– Dette er en bra tilvekst for oss. Vi har 
jo E10e fra før, som kom til Norge i 2020, 
og som vi har solgt en del av. Vi i Norge er 
prioritert på elektriske maskiner, og er det 
landet som har levert flest av dem, sier selger 
Magne Reiersrud og salgssjef Paul Håkon 
Endresen i Anleggsgruppen AS. De regner 
med å selge 15-20 eksemplarer av E19e i året.

Kompaktlasteren T7X var også en av 
nyhetene på Bauma-standen. 5-tonneren 
har et 62 kWt-batteri, som holder til rundt 
fire timers drift.

– Dette er en helelektrisk maskin, hvor 
det heller ikke er noe hydraulikk, sier 
Endresen og Reiersrud.  Hydraulikksys-
temet er byttet ut med elektriske sylindere 

og motorer, og dermed er det heller ikke 
hydraulikkolje i maskinen.

– Maskinen er i produksjon og leveres i 
USA nå, men vi vet ikke når den kommer 
til Norge. Vi har hatt mange henvendelser 
på den. Vi håper den også kommer på hjul. 

På et enormt messeområde som 
Bauma München, må man virkelig 
høyt opp for å få et oversiktsbilde. Vi 
ble med opp i messens aller høyeste 
lift, fra Bronto Skylift. Liften kan nå 
en høyde på hele 104 meter, men på 
Bauma måtte vi nøye oss med «bare» 
ca. 80 meter over bakken. Bildet på 
side 12 er tatt der oppe, med lett 
skjelvende knær. 

Messas høyeste lift. Anleggsmaskinen 
ble selvfølgelig med opp.

Himmelhøyt

Bobcat viste fram flere nyheter på 
Bauma. Blant annet den elektriske mini-
graveren E19e. Batteriet er på 17,3 kWt 
og skal holde til 3,5-timers drift.

Lanserte Batteri- 
elektrisk 2-tonner 

Magne Reiersrud (t.v.) og Paul Håkon Endresen 
i Anleggsgruppen AS. Her med den nye kom-
paktlasteren T7X.

Truls Østerud, daglig leder i Menzi Muck Scandi-
navia, foran den nye 12-tonneren M445X.

Ny Menzi Muck 
med elektroniske spaker
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ALT I  

SMØREMIDLER 
til anlegg, skog og landbruk!

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

• Vi leverer over  
hele Norge.

• Gunstige priser.

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

• Petronas er factory  
fill på Mercedes.

NEW HOLLAND

SMØREOLJER

CASE

SMØREOLJER Kvalitet siden 1884

Smarte på hjul
Bauma strekker seg som kjent over et enormt område, 
og det kan være litt av en jobb å komme seg fra den ene 
enden til den andre for å se på spennende maskiner elle 
utstyr.

Vi møtte daglig leder Ivar Andreas Tanum og prosjektleder 
Paal Vegar Gulliksen fra drammensfirmaet Ivar Tanum 
AS på messeområdet, og de viste seg å være svært erfarne 
Bauma-farere. De tok derfor, rutinert nok, med seg hver 
sin sparkesykkel på turen. Så mens de fleste andre gikk på 
seg vannblemmer, lumbago og andre fysiske plager i løpet 
messedagene, trillet de elegant rundt på området, friske 
og opplagte. 

Kanskje bidro det også til at de klarte å oppnå en god deal 
da de kjøpte et nytt mobilt knuseverk på messa. Knusever-
ket var av typen Kleemann MOBICAT MC 120i PRO, og 
selgeren var Thomas Kræmer fra Wirtgen Group.

Selskapet lanserte tidligere i år program-
varen Sample Control System (SCS), 
som skal gi bransjen et verktøy for å 
redusere kostnader og CO2-avtrykk ved 
grunnundersøkelser. Nå har The Coring 
Company, som ble etablert i 2019 og har 
15 fast ansatte, videreutviklet SCS mot 
gruveindustrien.

– Dette er den tredje messa vi er på. 

Vi var på NNBA i Tromsø i juni, deretter 
på Entreprenad Live i Skåne og nå er vi 
her på Bauma. Vi har allerede hatt besøk 
her på standen fra store deler av verden, 
bl.a. Australia, Canada, Kasakhstan, 
Sør-Afrika og flere land i Sør-Amerika. 
Det handler jo om å få markedsført 
selskapet «world-wide», sier en ambi-
siøs prosjektsjef, Bjørn Rune Bjørsvik.

– NNBA var en god start for oss, og 
timingen var god, ettersom vi lanserte 
produktet vårt like før messa. Den bidro 
nok til å gi oss de første kundene, fortel-
ler Bjørsvik, som røper at en av de første 
kundene er Mesta. 

– Vi har siden den messa fått inn flere 
kunder i «construction»-segmentet, men 
Mesta er den første vi slipper navnet på, 
opplyser han.

– Nå har vi utviklet «mining»-kon-
septet vårt, og det er først og fremst 
det vi viser her på Bauma. Produktet 
vårt for prøvetaking, analyse og opti-
malisering vil bidra til økt nøyaktighet 
i de geologiske modeller som gruver 
operer med i dag. Løsningen er i første 
omgang tilrettelagt for underjordsgru-
ver, men det jobbes også med en løsning 
mot dagbrudd. Vi planlegger å lansere 
produktet i tredje kvartal 2023, og vi 
er i ferd med å teste det ut i en gruve i 
hjemme i Norge akkurat nå.

Elektrisk fra Komatsu
Blant mange elektriske nyheter hos Komatsu, var nok den  
elektriske 21-tonneren PC 210E den største.

– Den har en batterikapasitet på 451 kWh, og har da en driftstid 
på 6-8 timer, sier Trond Sandanger, selger i Hesselberg Maskin. 
Den elektriske beltegraveren skal lanseres i Europa og Japan i 
løpet av 2023.

– Det er stor interesse for denne maskinen i det norske marke-
det, men vi vet ikke per i dag når vi kan levere, sier Sandanger.

Sandanger trakk blant annet også fram den nye dieseldrevne 
95-tonneren PC 950.

– Denne vises for første gang her på Bauma. Tidligere hadde 
vi jo PC 800, men den har vi ikke lenger, så PC 950 blir veldig 
bra å få inn. Den kommer nå på nyåret, og den vil nok blir tatt 
godt imot i det norske markedet.

RUTINERTE: Paal Vegar Gul-
liksen (t.v.) og Ivar Andreas 
Tanum fra Ivar Tanum AS 
var smarte og tok med seg 
sparkesykler på Bauma.

KJØP I BOKS: Daglig leder Ivar 
Andreas Tanum i Ivar Tanum 
AS og selger i Wirtgen Group, 
Thomas Kræmer, bekrefter 
med et håndtrykk kjøpet av 
knuseverket Kleemann MOBI-
CAT MC 120i PRO.

Norsk selskap satser globalt 
 
The Coring Company, som utvikler digitale løsninger for entreprenør- og 
gruveindustrien, var ett av svært få norske selskaper med egen stand på Bauma. 

Terje Hansen, Bjørn Rune Bjørsvik 
og Sven-Gøran Gullholm fra norske 
The Coring Company.

Blant nyhetene Trond Sandanger, selger i Hesselberg Maskin, viste 
fram, var den elektriske 21-tonneren PC 210E. 

Hjulgraveren HW155H er foreløpig bare en prototype og 
Hyundai Construction Equipment (HCE) har utviklet maski-
nen siden 2020. Ifølge selskapets tekniske sjef skal maskinen 
kunne kjøres i åtte timer på én tank, og det tar bare ti minutter 
å etterfylle hydrogentanken.  

Hyundai har levert brenselcelledrevne lastebiler til kunder 
i Sveits de siste to årene. Disse lastebilene kjører på grønt 
hydrogen laget av vannkraft eller annen fornybar energi, noe 
som gir veldig lavt miljøfotavtrykk. 

Om og når hjulgraveren skal settes i produksjon, sa verken 
konsernsjefen i Hyundai, Cheol-Gon Choi, eller adminis-
trerende direktør for Hyundai i Europa, Sungvoo Lee, noe 
om. Men at selskapet skal jobbe videre med utviklingen av 
hydrogendrevne maskiner var de begge enige om. 

I motsetning til en konvensjonell hjulgraver, hvor en diesel-
motor driver en hydraulisk pumpe, har hydrogengraveren en 
brenselcelle som lager elektrisk energi, som brukes til å drive 
hydraulikkpumpen. 

Hyundai demonstrerte brenselcelle-graver 
Den koreanske maskinprodusenten inviterte presse fra hele verden til å overvære  
begivenheten, og Anleggsmaskinen var blant de første til å se Hyundais 14-tonns  
hydrogen-hjulgraver i «action». 

Etter stengetid første messedag demonstrerte Hyundai  
hydrogen-hjulgraveren HW155H for første gang. 
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Rekkverk kan redde liv.

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

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

agjerde.no

– Vi selger jo mest av de tradisjonelle belte-
graverne, men nå har vi fokus på rivnings-
maskiner, for der har vi er et meget godt 
konsept, sier Owe Beck, styreleder og 
grunnlegger av Beck Maskin. Han begynte 
med Kobelco i 1982 og er med det den i 

Europa som har vært Kobelco-forhandler 
lengst.

– Maskinene er produsert 100 prosent 
i Japan, så dette er japansk superkvalitet. 
Det er generelt svært lite problemer med 
de japanske maskinene. Disse rivningsmas-
kinene er enkle å montere; man trenger 
ikke lenger kran, da de kan bygge seg selv 
opp, forklarer han.

– Den store 130-tonneren, 1300 DLC er 
helt ny. Den første er levert til en kunde i 
Nederland. Vi i Beck Maskin har ingen 
kjøpere på blokka ennå, men det kan jo 
tenkes at vi kan selge noen i Norge, sier Beck.

– Men 50-tonneren 400 DCL er veldig 
interessant. Det er jo mye sanering og 
rivningsarbeid i Norge og det blir et stadig 
større marked for rivningsmaskiner. Dette 
er en oppgradert versjon av 350DCL. Vi har 

solgt fem rivningsmaskiner til Sanerings-
gruppen AS, hvorav to allerede er levert.

Bedriften, som har 10-årsjubileum i år, har vokst jevnt og trutt. 
For fem år siden var de fire ansatte og omsatte for sju-åtte 
millioner. I dag er de 12 ansatte, hvorav tre er lærlinger, og de 
forventer en omsetning i år på mellom 45 og 50 millioner kroner 

– Ja, vi er i vekst og nå trenger vi flere folk, sier daglig leder 
Jacob Kulseng-Hansen, som var med å grunnlegge bedriften 
for ti år siden, da han var bare 25 år gammel. Likevel var det 
ikke anleggsbransjen han hadde sett for seg i utgangspunktet; 
han er nemlig utdanna kokk!

– Jeg har fagbrev som kokk, og jeg jobba som kokk en 
periode, men jeg ble rett og slett drittlei av det. Jeg kommer 
fra gård, og liker både å bruke nevene og kjøre maskiner. 
Dermed så jeg muligheten til å begynne i anleggsbransjen. 
Det var et helvetes slit de første årene, men det var verdt 
det, smiler han.

SAMARBEID GIR STYRKE
Sæteråsen Maskin tar på seg en rekke ulike anleggsoppdrag, 
men driver mest med drift og vedlikehold. På Bauma er de på 
utkikk etter nye løsninger de kan dra nytte av. 

– Når vi først reiser ned hit, håper vi jo å få noe igjen for 
det. Kanskje er det ny teknologi vi kan ta i bruk for å gjøre 
hverdagen enklere, eller for å bli mer konkurransedyktige, 
sier Kulseng-Hansen. 

– Det kan f.eks. være helelektriske maskiner, altså uten 

hydraulikk. Eller det kan være autonome maskiner. Eller 
hva som helst av nye teknologiske løsninger. Vi kjører stort 
sett Hitachi, og sjekker litt ekstra hva de har her på Hitachi- 
standen. Vi har åtte Hitachier, og vi har den eneste veihøvelen 
med maskinstyring i hele Sør-Troms. Det er forresten en stor 
trygghet for oss å ha Nasta i ryggen, sier han.

– Men det aller viktigste, som vi er helt avhengig av, er å ha 
alle folka i bedriften med oss. Vi hadde aldri nådd dit vi er i 
dag uten alle de dyktige ansatte vi har i bedriften. Vårt slagord 
er: «Samarbeid gir styrke», og det betyr mye for oss.

Jacob Kulseng-Hansen (t.v). og Øyvind Martinussen fra Sæteråsen 
Maskin. De har stort sett Hitachi-maskiner, og tok naturligvis turen 
innom Hitachi-standen for å se på nyheter.

Ute etter innovasjon og ny teknologi 
En lang rekke norske firmaer var på Bauma for å få ideer og inspirasjon. Blant  
dem var Sæteråsen Maskin fra Harstad, representert ved daglig leder Jacob  
Kulseng-Hansen og serviceleder Øyvind Martinussen.

Den var lett 
å få øye på, 
130-tonneren 
1300 DCL.

Kobelco satser på rivningsmaskiner 
Blant alle maskinene på Kobelsco-standen var rivningsmaskinene de mest synlige.

Owe Beck og kona 
Inger Beck foran 

rivningsmaskinen 
400 DCL.

Kim Nymo, distriktssjef hos Volvo Maskin, foran den nye batterielektriske 
Sennebogen 825E.

Tyske Sennebogen lanserte den nye 825 E, Electro Battery. Dette 
er en 30-tonns batterielektrisk materialhåndteringsmaskin.

Maskinen har en batteripakke (lithium-ion) på 378 kWh, som 
skal være nok til seks timers drift uten lading. Maskinen kan også 
brukes med ledning koblet til strømnettet (400 volt), dersom 
arbeidssituasjonen gjør dette praktisk mulig, og at den da både 
kan arbeide og lade samtidig. 

Den mindre 817 E, Electro Battery, ca. 18 tonn, er utstyrt 
med en batteripakke på 252 kWh. Denne kommer til Norge 
mot slutten av året, og vil ifølge den norske forhandleren, Volvo 
Maskin, gå på demo det første året.

Grønn batterimaskin

DA45-7 har samme forvogn og førerhus som 6x6-model-
lene, men har kun to aksler og tvillinghjul på bakakslingen 
og nyttelasten er oppgitt til ca. 40 tonn. Doosan kaller 4x4 
DA45-7 for rammestyrt tipptruck (ADT), og er beregnet for 
bruk på områder som er for «enkle» for 6x6-versjonene og 
for «vanskelige» for store tipptrucker. 

Av andre nyheter på Doosan-standen var beltegraveren 
DX 1000LC-7 på 100 tonn, som nå er den tyngste grave-
maskinen fra Doosan. 

Den koreanske maskinprodusenten viste også frem to nye 
elektriske maskiner - en to-tonns minigraver og en 14-tonns 
hjulgraver, sistnevnte er bygget på en helt ny plattform. 
Hjulgraveren er en prototyp hvor motoren er plassert i 
undervogna. 

– Vi er veldig stolte over å ha bidratt i utviklingen av den nye 
dumperen 4x4 DA45-7, sier Tor Anders Høgaas, daglig leder, og 
Anders Nordli, teknisk support, hos Rosendal Maskin AS. 

Norskutviklet dumper og  
elektrisk 2-tonner hos Doosan
På standen til Doosan var det flere nyheter, både tunge, lette og elektriske. Tor Anders Høgaas, daglig leder hos den norske 
Doosan-importøren Rosendal Maskin, viste stolt frem den nye 4x4 DA45-7 rammestyrte dumperen som de har vært med på å 
utvikle. Dumperen produseres ved Doosans fabrikk i Elnesvågen, og det er allerede levert flere til norske kunder. 
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På utestanden til Komatsu var det demonstrasjon av forskjellige 
maskinmodeller, men det var helt klart 400-tonneren PC4000 
Electric som tiltrakk seg mest oppmerksomhet. Dette er en maskin 
beregnet for store gruver og standard skuffe rommer hele 22 m3. 
Motoreffekten er oppgitt til 1400 kW (ca. 1900 hk).

Bayersk høstvær

Det ble også vist frem flere maskiner med 
kabel-elektrisk drift. 

– Vi skal levere forskjellige teknologier 
til forskjellig bruk. Rett og slett levere det 
kunden trenger, sier Håkan Nyhaugen, 
daglig leder i Liebherr Norge, da vi treffer 

han, Henning Nyvoll, selger ved avdelingen 
på Klepp, og Eivind Engan, selger ved avde-
lingen på Ranheim, på Liebherr-standen. 

De tre er en del av en stadig voksende 
norsk Liebherr-organisasjon, som i dag 
teller 60 ansatte og som ifølge Nyhaugen, 

skal vokse til 100 ansatte innen fem år. Antall 
maskiner som omsettes har økt fra ca. 20 i 
2012 til 150 for inneværende år. Det bygges 
også nytt hovedkontor på Stange, som når 
det står ferdig vil bli et moderne bygg på ca. 
3000 kvm, med kontorer, lager og verksted. 

Liebherr 9XX H2 (50 tonn) er selskapets første gravemaskin som leveres 
med hydrogen på tanken og kan bestilles nå.

Liebherr 507 kan leveres som batterielektrisk, med dieselmotor eller med 
hydrogendrift. 

Diesel, elektrisk eller hydrogen – valget er ditt
Liebherr viste frem en rekke nyheter på den 15 000 kvadratmeter store standen. Blant nyhetene var beltegraveren 9XX H2 (50 
tonn) som er selskapets første gravemaskin som leveres med hydrogendrift. Også den lille hjullasteren 507 (6 tonn) ble vist som 
hydrogenmaskin. Det som er interessant er at de samme maskinene kan leveres med dieselmotor, og hjullasteren 507 kan også 
leveres som batterielektrisk.

Stor og elektrisk 
hos Komatsu

Første messedag ble rolig for de mange utstillerne på uteområdet da 
himmelens sluser åpnet seg, og det falt mange millimeter regn i løpet av 
dagen. Dagen etter tittet solen frem, og resten av uken var det sol og norsk 
sommertemperatur. 
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LEDNINGSMÅLING
I HENHOLD 
TIL NY 
FORSKRIFT
Visste du at du kan bestille ledningsmåling 
samtidig som du bestiller kabelpåvisning?
Vi hjelper deg å sikre innmåling av 
ledningsnett i henhold til kravene i den nye 
ledningsregistreringsforskriften 

Følg oss i våre sosiale kanaler         Geomatikk AS         Geomatikk AS   Nettside www.ledningsportalen.no

Vi har inngående kjennskap
til kravene

Vi tilbyr innlegging av innmålt 
ledningsnett i NIS

Strømlinjeformet prosess for bestilling, 
oppfølging og leveranse 

Innmåling i henhold til nye krav

Bestill her

Proffen og doktor’n
Knut Tangen (76 år) (t.v.) og Rolv Sæter (81 år) har vært har vært en 
del av norsk anleggsbransje i mange år, og har reist til München for å 
gå på Bauma siden tidlig på 1970-tallet. De startet begge med å jobbe 
for forskjellige maskinforhandlere, og traff hverandre da de begge 
jobbet hos Brøyt på 1970-tallet. Under en kundetur til OL i Innsbruck 
i 1976 endte de opp med å måtte dele rom og har siden den gang 
vært kamerater. De har jobbet sammen hos Åkerman, og har senere 
ledet og eid forskjellige leverandør- og utleievirksomheter. I dag reiser 
de sammen på turer og har felles interesser som blant annet å kjøre 
alpint i Trysil. (PS. Tittelen «Proffen og doktor’n» er hentet fra hvilke 
titler Tangen la inn i systemet da han registrerte seg selv og Sæter i 
påmeldingssystemet til Bauma. Vi observerte også flere nordmenn på 
messeområdet som hadde hatt det moro da de registrerte seg).

Den norske produsenten av tannsystemer og 
slitestål for skuffer har hovedkontor på Klepp, 
på Jæren, og har vært utstiller på Bauma flere 
ganger tidligere. I år stilte selskapet med et 
nyutviklet tannsystem for bruk på underjords 
lastemaskiner og hjullastere.

Den store endringen sammenlignet med forrige 
system, er at sliteplaten er smidd og ikke støpt. 
Dette skal gjøre at det tåler mer slag og er 
mer slitesterkt. Den andre store endringen er 
innfestningen. KVX har gått bort fra én stor 
bolt som krever spesialverktøy og høyt moment 
for å løsne/stramme, til fire mindre bolter hvor 
man kan benytte vanlig verktøy.

I hallen hvor motor- og drivlinjeprodusentene viste frem morgendagens 
teknologi fant vi denne Bugatti 35T, 1926-modell, som var bygget om 
til batterielektrisk drift. Ombyggingen er gjort av Ymer Technology i 
samarbeid med universitetet i München for å vise hvilke muligheter 
som finnes. Den nærmere 100 år gamle klassikeren har fått byttet ut 
den 8-sylindrede bensinmotoren, som yter 80 kW og veier 250 kg, 
med en 45 kg lett elmotor med samme effekt. Elsystemet er på 48 volt, 
batterikapasiteten på 22 kWh og med 5 kW brenselcelle som rekkevid-
deforsterker, kan bilen kjøres 200 km.  

Under messen avduket Volvo Penta en 8-liters dual-fuel hydrogen-
motor. Motoren fungerer på samme måte som den konvensjonelle 
D8-modellen, men bruker hovedsakelig hydrogen i stedet for diesel. 
Hvis hydrogen ikke er tilgjengelig, kan motoren kjøres på diesel, noe 
som skal sikre produktivitet og oppetid. Ved å bruke hydrogen som 
drivstoff, vil motoren redusere CO2-utslippene med opptil 80 prosent, 
uten å påvirke kraft eller ytelse.
Volvo Penta gikk sammen med CMB.TECH for å utvikle den hydro-
gendrevne løsningen. CMB.TECH leverer hydrogen-tilleggssettet og 
tanksystemet som fungerer sammen med Volvo Penta D8-motoren og 
programvaren. 

1926-modell med 
brenselcelle og el-drift

Volvo-motor på hydrogen

KVX lanserte nytt tannsystem

– De nye smidde 
tennene gir bedre 
holdbarhet og er 
enklere å håndtere,  
sier Edmund Varhaug,  
produkt og applika-
sjonsspesialist 
hos KVX. 
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Liebherr lanserte flere maskiner med hydrogendrift 
og inne i «motorhallen» viste selskapet frem en ny 
hydrogenmotor. Liebherr H964 er en kompakt 9-liters 
4-sylindret hydrogenmotor, med direkte innsprøy-
tingsteknologi (DI). Innenfor denne teknologien injise-
res hydrogenet direkte inn i forbrenningskammeret. 
Ifølge Liebherr kan hydrogenmotoren sammenlignes 
med tilsvarende dieselmotor når det gjelder effekt, 
uten at de oppgir de eksakte tallene. 

Det er Danfoss Editron som har grålakkert en Cat 926 og bygget den om til elek-
trisk drift ved selskapets applikasjonsutviklingssenter i Nordborg, Danmark. Et 
650V-batteri leverer likespenning, som deretter inverteres til AC for å kontrollere 
trekkmotoren. De andre delsystemene kan også drives fra DC-linkspenningen. 
Ifølge Danfoss forventes det utslippsbesparelser på 38 tonn CO2 årlig, basert på 
gjennomsnittlig lave, middels og høye arbeidssykluser, reduserte driftskostnader, 
redusert støy fra motoren og minimalt med vibrasjoner under drift, noe som 
skal resultere i økt komfortnivå for føreren.

Ankerløkken Equipment AS har vært 
forhandler av Gomaco kantstøpemaski-
ner i ca. 30 år og har levert flere maski-
ner til norske entreprenører. 

Gomaco CC1200 har vært på markedet en 
god stund, men nå har den amerikanske 
produsenten utstyrt den med elektrisk motor 
som drives av en 48-volts DC litium-ion 
batteripakke, som skal være tilstrekkelig for 
en normal arbeidsdag. Maskinen leveres 
standard med åtte til ti-timers ladesystem, 
men kan også leveres med to-timers hurtigla-
desystem som tillegg. El-modellen har fått 
betegnelsen CC1200e. 

Kantstøpemaskinen er egnet for helstøping 
av avvisende kantstein på p-plasser, busstopper 
o.l., og har en kapasitet på ca. sju meter per 
minutt. Største profil er 35x35 cm. Nytt på 
både den dieseldrevne og el-maskinen,  er at de 
har fått glasfibertopp og elektroniske ventiler, i 
stedet for stål og «gammeldagse» spaker. 

Gomaco med elektrisk kantstøpemaskin

Morten Paulsen (t.h.), daglig leder hos Ankerløkken Equipment, med den oppgraderte  
versjonen av kantstøpemaskinen Gomaco CC1200. Den amerikanske produsenten har  
utviklet en batterielektrisk versjon som er klar for bestilling. Bak maskinen, som for øvrig 
skal leveres til det norske selskapet Asfalt & Maskin AS, står Jan Erik, selger hos  
Ankerløkken, og til venstre, Rory Keogh, managing director i Gomaco. 

4-sylindret  
hydrogenmotor  
fra Liebherr

Danfoss-ombygget Cat 926 med elektrisk drift. Gjort for å vise at det danske selskapet 
vil være med i elektrifiseringen av anleggsbransjen. 

Du leste riktig - det danske selskapet som er mest kjent for 

produksjon av komponenter og løsninger innen kjøle- og var-

meteknikk, stilte med en helelektrisk hjullaster på Bauma. 

Elektrisk hjullaster  
fra Danfoss
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dieseltank.no
Se vårt store utvalg 
av tanker og tilbehør

På standen til Papenburg og HMB-NOBAS sto en 

veihøvel som tiltrakk seg mye interesse, ikke minst 

blant oss nordmenn siden logoen til Agder Rental 

var klistret på førerhytta. Det viser seg at den elek-

triske veihøvelen er norskprodusert og er utviklet 

av den norske HBM-forhandleren Lintho Maskin AS, 

i samarbeid med Nullutslipp AS på Moelv. 

Veihøvelen er basert på modellen BG 120 TA, på ca. 14 tonn. 
Dieselmotoren er fjernet og erstattet med elektrisk Siemens-
motor. Den originale girkassen er beholdt, og maks hastighet 
er 40 km/t. Batteripakken er på 325 kWh, som ved normal 
drift tilsvarer rundt 100 liter diesel. Med aktiv høvling kan man 
kjøre i cirka ti timer, og den har en har teoretisk rekkevidde på 
150 kilometer. Veihøvelen kan lades med CCS-kobling og kan 
lades på en vanlig hurtigladestasjon, og den har en ombordlader 
på 40 kW. Etter ombyggingen oppgis maskinvekten til å være  
ca. 15,5 tonn. 

I 2016 var Kramer den første produsenten som presenterte elektrisk 
hjullaster på Bauma, som den gang ble tildelt Baumas innova-
sjonspris. I år viste Kramer etterfølgeren til dagens 5055e-modell, 
5065e. Den største elektriske hjullasteren i Kramer-porteføljen 
er utstyrt med et 96-volts litium-ion-batteri for en kjøretid på 
opptil fire timer. 

Dessverre var ikke den nye elektriske hjullasteren stilt ut, men 
kun vist på demoområdet, derfor ikke noe bilde i denne omgang. 

I tillegg til el-graveren viste 
Kubota frem elektrisk trille-
bår, to elektriske hjullastere 
(produsert av Giant-produ-
senten Tobroco i Nederland, 
og som den norske Kubota-for-
handleren Hymax AS allerede 
er forhandler av) og en hybrid 
kompaktlaster. 

Kubota brukte også årets 
messe til å fortelle at alle 
deres modeller nå kan kjøres 
på HVO. 

D151AEG har en 7,6 kW elektrisk motor som yter 17,3 kW 
og den har permanent 4WD. Batterikapasiteten er opptil 
12,3 kWh, noe som ifølge Ausa gir dumperen en driftsrek-
kevidde på minst én typisk arbeidsdag for en maskin i denne 
kategorien. Regenereringen når gasspedalen slippes eller ved 
kjøring i nedoverbakke gjør også at rekkevidden kan utvides. 
Batteriene skal kunne lades fra 20 til 80 prosent på bare to 
timer ved lading ved 230 V.

Jan Heskstad, produktsjef hos IRM Norge AS, med den nye fulle-
lektriske Geo Electric 405-riggen fra italienske Comacchio. Nesten 
all hydraulikk er byttet ut med elektriske komponenter og mo-
torer, og det er nå kun belte-driften som er hydraulisk. Batteriet 
er plassert bak på riggen, og kan enkelt løftes av med pallegafler 
eller kran når det er tomt, og erstattes med et fulladet batteri.   

På standen til Bomag møtte vi på Thomas Leesing og Thomas 
Jensen fra Bomag-forhandleren Hesselberg Maskin AS. De kunne 
forteller at Bomag lanserte to nye lette elektriske tandemvals- 
modeller - BW 100 AD e-5 og BW 120 AD e-5, som vil komme på 
markedet våren/sommeren 2023.

Thomas og Thomas  
med elektrisk vals

Tandemvalsene har to elektriske motorer (48 volt-system), 
en for kjøresystem og styring, og den andre for vibrasjon. I 
kjøremodus kjører maskinene ved bruk av én elektrisk motor, 
noe som skal spare energi. Maskinene kan lades direkte via 
et eksternt DC-ladepunkt eller med den innebygde AC-lade-
ren og CEE-kontakt/veggboks. Bomag tilbyr de nødvendige 
ladekabeladaptere som valgfritt tilbehør. 

Av andre nyheter på Bomag-standen var flere batteri-
elektriske hoppetusser, og asfaltvalser med nye førerhytter. 

Ny og større  
elektrisk Kramer

Daglig leder hos den norske Kramer-forhandleren H & H Maskin AS, Tom 
Erik Huuse, kunne fortelle oss at Kramer brukte årets Bauma til å lansere 
den nye batterielektriske hjullasteren 5065e.

Norskbygd elektrisk veihøvel

Veihøvelen HBM BG 120 TA er elektrifisert gjennom et samarbeid 
mellom den norske forhandleren Lintho Maskin AS og Nullutslipp AS. 
Første elektriske veihøvel skal leveres til Agder Rental. 

På standen til Kubota var det stilt 
ut en batterielektrisk 3,5-tonns 
minigraver. Ifølge produsenten 
er den kun en prototyp, noe også 
designet bar preg av, og det var 
ingen som med sikkerhet kunne 
(eller ville) si noe om når maskinen 
blir salgsklar. Men «noen» vi 
pratet med antydet at den blir 
salgsklar i løpet av 2023. 

Glenn Mellegaard (t.v.), daglig leder hos Hymax og norsk Ausa-for-
handler, bestilte flere elektriske dumpere av Manuel Urbaneja, 
da han har stor tro på at disse vil bli interessante for blant annet 
norske utleieselskaper. Jone Ølberg, ansvarlig for forretnings-
utvikling og flåtestyring hos Naboen AS, viste også interesse for 
Ausa-dumperen.

Manuel Urbaneja, salgssjef for Nord-Europa hos Ausa, på den 
batterielektriske dumperen D151AEG.   

Ausa med  
batterielektrisk 
dumper og  
teleskoplaster
Ausa, med hovedkontor i Manresa, utenfor Bar-

celona i Spania, lanserte to elektriske maskiner 

- D151AEG dumper med 1500 kg nyttelast og 

T164E teleskoplaster med 1600 kg nyttelast og 

maksimalt løft på fire meter. 

Elektrisk Comacchio 
med utskiftbart batteri

Elektrisk  
3,5-tonner  
fra Kubota
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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).

– Vi er godt fornøyde med at vi igjen er 
blitt vist tillit og fått en stor ordre fra Renta, 
sier David Kristianslund, salgsdirektør i 
Volvo Maskin. Kristianslund opplyser at 
alle gravemaskinene er utstyrt med Volvo 
Dig Assist-maskinstyring og at avtalen også 
inneholder en intensjon om å levere ti elek-
triske gravemaskiner.

– Renta er en viktig og voksende kunde. 
Vi har et langsiktig samarbeid med gjensi-
dig tillit og god dialog i det daglige, under-
streker Volvos salgsdirektør.

Rentas administrerende direktør, 
Leif-Martin Drange, ser på avtalen som 
en videreutvikling av forholdet til Volvo 
som leverandør.

 – Utleiesenterets langvarige og gode 
forhold til Volvo som leverandør av 
anleggsmaskiner har også hatt betydning 
for kontrakten som nå er inngått. Rentas 
virksomhet nå så godt som landsdekkende, 

med utgangspunkt i sterke markedsposi-
sjoner på Vestlandet og i Nord-Norge, og 
oppkjøpet av Utleiesenteret styrket posi-
sjonen på Østlandet betydelig, sier han.  

Montabert CPA30-095 er beregnet 
for bruk på bæremaskiner fra 28 til 35 
tonn. Boreapplikasjonen opereres fra 
en nyutviklet fjernkontroll, den veier 
tre tonn, brukes til å bore hulldiameter 
fra 76 til 115 mm og maks boredybde 
er 29 meter. Oljemengden er oppgitt 
til 195-205 l/min.

Fire elektriske fra Caterpillar 
Caterpillar var i år representert fullt og helt av den tyske forhandleren Zeppelin, men 
det hindret ikke den norske Cat-forhandleren Pon Equipment fra å stille med en stor 
delegasjon selgere og produktspesialister for å ta seg av nordmenn som kom for å se 
på store og elektriske nyheter. 

Fungerende administrerende direktør, 
Ole-Petter Holene, loset oss rundt på 
standen og viste oss alle de batterielek-
triske maskinene som vil komme fra 
Caterpillar i tiden fremover. Det var 
20-tonns hjullasteren Cat 950 GC med 

en batterikapasitet på 256 kWh, som skal 
gi seks timers drift, hjullasteren 906, ca. 
seks tonn, minigraveren 309.1 på 1,8 
tonn og beltegraveren 320. Caterpillar 
utvikler egen batteriteknologi hvor hvert 
batteri er på 64 kWh, og batteriene vil bli 
modulbaserte slik at man bare legger til 
flere om det kreves mer energi. I tillegg 
utvikler selskapet en egen batterilader 
med 500 kW-effekt. 

Som sikkert mange vet så har Pon 
Equipment allerede bygget og levert 
mange batterielektriske beltegravere med 
betegnelsen Z-line på det norske markedet 
i flere år allerede. På spørsmål om når de 
fabrikkbygde el-maskinene blir tilgjenge-
lig, svarte Holene at det ikke var satt noen 
dato ennå, men at de skal fortsette å bygge 
Z-line i Norge i hvert fall i to år til. 

Nils Olav Haukaas hos Nasta AS informerte norske maskinentre-
prenører via en YouTube-film om nyhetene på Hitachi-standen.  

Blant de elektriske nyhetene var ZX55E som har et batteri som 
holder til ca. to timers drift, men har man tilgang til strøm kan 
minigraveren kobles til strømnettet via en kabel og kjøres konti-
nuerlig. Samme gjelder også for den mindre ZE23E. ZX85E har 
ca. 100 kWh batterikapasitet som skal holde til 4-6 timers drift, 
og har også muligheten for tilkobling til strømnettet via kabel. 
Modellen er allerede blitt levert til norske kunder en stund, men 
ble presentert på Bauma for første gang. ZX135E, som hadde 
verdenspremiere, er utstyrt med en batteripakke på ca. 200 
kWh, som skal holde til 4-6 timers drift, og som på de andre 
maskinene, kan også denne kobles til strømnettet via en kabel 
og kjøres kontinuerlig.  

Det ble også markert at det er 50-år siden Hitachi ble etablert, 
og på standen var en nyoppusset UH04 fra 1976 utstilt. 

I tradisjonen tro var det mange nordmenn som besøkte Hofbräu-
haus og «koste» seg med griseknoke, surkål, pretzels og en liter 
isarseidel mens ompamusikken ljomet i lokalene. 

Samlet rundt den nye boreapplikasjonen 
– fra venstre: Bruno Mallen, Montabert, 
Christian Bianchi, Montabert, Peder 
Dahl-Nielsen, daglig leder IRM Norge, og 
Dag-Henning Nielsen, styreleder IRM Norge. 

 Andreas Walnum er 
blitt salgssjef storkun-

der hos Pon Equipment. 
Hjullasteren i bakgrunnen 

er den batterielektriske 
20-tonneren 950 GC. 

 Største nyheten fra Caterpillar – hjullaste-
ren 992. Det var første gang denne ble vist 
i Europa. 992 har vokst i alle retninger og 
veier nå 125 tonn, har fått nytt Z-bom laste-
aggregat, lengre akselavstand, økt effekt og 
økt skuffekapasitet.

Fungerende administrerende direktør 
Ole-Petter Holene viste oss rundt på standen 
til den tyske Cat-forhandleren Zeppelin. Her 
viser han frem Caterpillars egenutviklede 
tannsystem. 

 Volvo hadde ingen egen stand på årets Bauma, 
men flere utstillere hadde Volvo-maskiner på 
standen. Fra venstre Alfred Bakken, Renta, Kim 
Nymo, Volvo Maskin, Dag Bjørnar Dønnum, 
Volvo Maskin, Leif-Martin Drange, Renta, Bjar-
ne Kvia Mæland, Renta og David Kristianslund, 
Volvo Maskin. 

Utleieselskapet Renta inngikk avtale med Volvo Maskin om levering 
av 82 enheter. I Rentas Volvo-avtale inngår minigravere, hjulgravere 
og beltegravere opp til 30 tonn, hjullastere opp til 20 tonn, og ramme-
styrte dumpere med 25 tonns nyttelast.

Renta inngikk omfattende  
Volvo-avtale på Bauma

Ny boreapplikasjon 
fra Montabert

Uten mat  
og drikke ….

Hitachi ZE23E har et batteri 
som holder til ca. to timers 
drift, men har man tilgang 
til strøm kan minigraveren 
kobles til strømnettet via en 
kabel og kjøres kontinuerlig. 
Minigraveren var den minste 
el-graveren som ble vist frem 
på Hitachi-standen. 

Både batteri og kabel hos 
50-års jubilanten Hitachi

Ola Vik, maskinselger i Møre og Romsdal hos Nasta, i den nye 8-tonneren 
ZX85US-7. Den aller største forbedringen sett med sjåførens øyne er 
størrelse på hytta. Den er blitt betydelig større og den har fått større 
vindusflater. I tillegg er døra blitt nesten en halv gang bredere. Det 
gjør det enklere og mer komfortabelt både å gå inn og ut av maskinen. 
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Kommunen tar ansvar
– Her klarer de alltid å få fram det beste av lærlingene. Horten kommune har 
bidratt sterkt til at mange av dem med kanskje litt dårligere utgangspunkt, som 
sto igjen uten læreplass, har fått mulighet til å ta en utdannelse. 
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Det sier Benny Engelstad ved Opplæringskontoret for anleggs- og 
bergfagene (OKAB).

– Horten kommune, kommunalteknisk drift, har hele tiden 
stått litt bak i køen og tatt imot med åpne armer de lærlingene 
som ikke har fått læreplass andre steder. Det sier noe om hold-
ningene deres; at de velger å satse på dem. Dette har de gjort i 
mange år nå – med stor suksess. De har også tatt inn lærlinger 
utenom det ordinære skoleløpet, og flere har hatt ulike utfor-
dringer, med blant annet rusproblematikk. Kommunen har valgt 
å se forbi det og gitt dem en sjanse likevel. Det viser hvordan 
de tenker og hvordan de bryr seg. Horten kommune tenker litt 
utenfor boksen. De er kanskje ikke presset på samme måte som 

en privat aktør, så de velger å sette av tid og ressurser til å følge 
opp disse lærlingene. Det er verdifullt, både for lærlingene selv 
og for samfunnet, sier Engelstad.

ÅPNE FOR Å TA INN DE FLESTE 
– Det stemmer at vi ikke er aktivt ute og leter etter «toppkandi-
dater». Som regel er det nok OKAB som ringer oss og spør om 
vi kan ta inn en kandidat som kanskje sliter litt, eller som ikke 
får læreplass andre steder. Så det er nok ikke feil å si at vi har tatt 
inn litt flere ressurssvake personer enn det mange av de private 
aktørene gjør, sier Trond Erik Næss, enhetsleder for kommunal-
teknisk drift i Horten kommune.

– Som kommune er vi pålagt å ta inn kandidater på arbeids- 
trening og arbeidspraksis, og spesielt ungdom fra kommunen. Vi 
begynte å ta inn lærlinger allerede i 2013, så vi har jo holdt på med 
det en stund. Vi er åpne for å ta inn de fleste, selv om de har ulike 
utfordringer. Det er jo læring for oss også, sier han. 

MANGFOLD OG VARIASJON
– Hvorfor tar dere egentlig inn lærlinger?

– Det er jo et samfunnsoppdrag å rekruttere fagarbeidere og 
lære opp neste generasjon. Vi har også behov for arbeidskraft, og 
det er ikke så lett å få tak i folk, sier Næss. 

– Det er positivt for arbeidsmiljøet å få inn unge folk. Mangfold 
og variasjon generelt tror jeg er bra for miljøet på jobben. En av 
dem som nylig tok fagprøven, kom opprinnelig som flyktning fra 
Sudan. Han hadde vært utplassert i et annet sted, men fikk ikke 
fortsette der, så da ble vi spurt. Og det har gått kjempebra, sier 
Bent Laane, fagansvarlig i avdelingen. 

– Det har på en måte blitt vår oppgave å hjelpe dem som ikke 
ligger først i løypa. Vi har jo ikke de sammen kravene på å levere 
x antall meter rør i grøfta om dagen, som mange private bedrifter 
har, så vi tar oss kanskje litt mer tid til lærlingene. Ikke det at vi 
jobber noe mindre her enn i det private næringslivet. Vi kommer 
jo alle fra det private, og snakker av erfaring sier han.

RESSURS FOR BEDRIFTEN
– Det var kommunalsjefen vår, som også kom fra det private 
næringslivet, som satte det i gang dette med lærlinger for snart 
ti år siden. Det kan selvfølgelig være litt ressurskrevende å ha en 
lærling det første halve året, men det kommer seg fort, og ganske 
snart er de som oftest en stor ressurs for oss, fortsetter Næss.

– Vi har som sagt behov for rekruttering, og vi ser på det som 
en fordel å kunne lære dem opp fra bunnen av. Vi har funnet jobb 
til de aller fleste etter endt læretid, sier han.

Sted: Horten kommune

ÅRETS LÆREBEDRIFT 2022 – REGION SØRØST:  
HORTEN KOMMUNE, KOMMUNALTEKNISK DRIFT

HORTEN KOMMUNE,  
KOMMUNALTEKNISK DRIFT
Nominert av: MEF region Sørøst
Hjemsted: Horten, Vestfold og Telemark
Omsetning 2021 Ca. 60 millioner kroner
Antall ansatte: 35
Antall lærlinger: 1 (2,9 % av arbeidsstokken) 
Lærlinger i hvilke fag: 1 i vei- og anleggsfaget
Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 3 

 «Det er positivt for arbeidsmiljøet å få inn unge folk. Mangfold 
og variasjon generelt tror jeg er bra for miljøet på jobben.»

Bent Laane, fagansvarlig

BRA TEAM: Ole-Kristian Bonstad 
(opplæringskonsulent OKAB), 
Bent Laane (fagansvarlig Horten 
kommune), lærling Knut Sigurd Rudi 
og Trond Erik Næss (enhetsleder 
Horten kommune).

TRIVES: Knut Sigurd Rudi (18) trives som lærling i vei- og anleggsfaget i Horten kommune, 
kommunalteknisk drift.
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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.

– I tillegg til alle ulike oppgaver i sommerhalvåret, som drift og 
vedlikehold av veier, fortau, stier og ikke minst vann- og avløps-
nettet, utfører vi brøyting og annet vintervedlikehold på vinteren, 
så det er nok å gjøre. Og det er aldri vanskelig å finne en fagprøve-
oppgave. Det er bestandig en kum som må skiftes, smiler Laane.

OPPTATT AV Å GI DEM EN SJANSE
– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn 
lærlinger?

– Det som er det helt klart viktigste, er interesse. Å lære bort 
noe til en som ikke er interessert, er det bare å glemme. Jeg tror jeg 
skal klare å få de fleste til å lære det meste, bare de er interessert. 
Heldigvis har vi stort sett fått inn utrolig fine folk her, som har 
hatt lyst til å lære, sier Bent Laane.

– Vi har dem alltid inne til intervju, hvor også tillitsvalgte i 
fagforbundet er med. Det er vi pålagt i henhold til ansettelses- 
reglementet. På intervjuet går det litt på magefølelsen vi får, men 
vi er jo opptatt av at vi må gi dem en sjanse, sier Næss.

– Skulle det skjære seg helt, så er det jo mulig å bryte en kontrakt. 
Vi hadde en her som bare slutta å komme på jobb, og vi fikk ikke 
tak i ham. Da ble vi nødt til å avbryte kontrakten. Det var også en 
annen som trakk seg etter en stund. De har altså selv valgt å bryte. 
Resten har vi klart å «få igjennom», fortsetter han.

– Vi har noen Vg1-elever på utplassering her hvert år også, som 
oftest én om gangen. De er her gjerne over flere uker, og da blir 
vi godt kjent med dem, før de eventuelt blir lærlinger her senere, 
sier Laane. 

– Vi har også hatt et par kandidater her via NAV, som har fått 
arbeidstrening og blitt lærlinger. Det har fungert veldig bra. De 
manglet teori og måtte ta opp noen fag, og det var imponerende 
at de orket å gjennomføre det. Men det handler igjen om at de 
var interesserte. Så lenge de er det, så er det lett å lære, og gøy å 
lære bort. 

DEL AV GJENGEN
– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan 
følges de opp?

– Aller først har vi et oppstartsmøte med HR-avdelingen, 
sammen med alle de andre lærlingene i kommunen, hvor de får 
vite om rettigheter, plikter, regler og rutiner. Deretter er det ganske 
raskt på med synlighetsklær og ut på anlegg for å jobbe og lære.

– Og etter et par-tre uker, når de har fått kjenne litt på hvordan 
ting fungerer, har vi i OKAB et oppstartsmøte med dem, sier 
Ole-Kristian Bonstad, opplæringskonsulent i OKAB.

– Her er lærlingene en del av gjengen fra første stund, og de er 
en del av et arbeidslag hele tiden. Bent kjører maskin og graver 
grøfta, og har god oversikt over anlegget. Han sørger for at lærlin-
gene når målene sine; at de følger opplæringsplanen og oppdaterer 
kompetanseplanen. 

DØMT NEDENOM OG HJEM
– Det er kjempemoro å følge dem opp, så lenge de er interessert. 
Stort sett har alle sammen glidd fint inn i miljøet og laget. Det er 
godt humør og stor entusiasme på anleggene våre. Det kan være 

en litt røff og artig tone der ute, men det blir de også raskt en del 
av. Det er viktig ikke å gå i den klassiske fella og gi lærlingene alle 
drittjobbene. Det passer vi på her, sier fagansvarlig Bent Laane.

– Det er veldig gøy å se at lærlingene etter hvert skjønner hva 
de skal gjøre; at de blir litt selvgående. Mange av disse lærlin-
gene har jo skrive- og lesevansker, men de har minst like stor 

arbeidskapasitet og forståelse for faget likevel. Noen av dem 
har blitt dømt nedenom og hjem. Så kommer de hit, vi får dem 
igjennom, og så ender de kanskje med å bli blant de beste. Det 
er vanvittig kult!

ALDRI BEKYMRET
– Hvordan blir lærlingene fulgt opp i denne bedriften, sett fra 
OKABs ståsted?

– Horten kommune er blant de aller beste når det gjelder lærlin-
ger. Her blir de tatt godt hånd om, og det er rom for å ta en pust 
i bakken. Vi trenger aldri være bekymret for at lærlingene ikke 
gjør det han eller hun skal. Horten kommune er enkle og greie å 
forholde seg til, og vi har et veldig godt samarbeid. Det er lett å 
ta en telefon for å høre hvordan det går, og de er alltid imøtekom-
mende, sier Ole-Kristian Bonstad.

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

– De er generelt veldig godt fornøyde. Han som tok fagbrev 
i sommer, uttrykte at han var svært tilfreds med hvordan ting 
var her. De var dyktige til å spisse opplæringen inn mot fagprø-
ven. De simulerte også en fagprøve på forhånd, slik at han var 
godt forberedt. Og fagprøven gikk bra, sier OKAB-konsulent 
Bonstad.  

INTERESSE: – Jeg tror jeg skal klare å få de fleste til å lære det meste, bare de er interessert, sier fagansvarlig Bent Laane (t.h.). – Vi har funnet jobb 
til de aller fleste etter endt læretid, sier enhetsleder Trond Erik Næss.

VARIERT: Lærling Knut Sigurd Rudi får prøve seg på mange ulike opp-
gaver. Å kjøre vals er en av dem.

BLANT DE BESTE: – Horten kommune 
er blant de aller beste når det gjelder 

lærlinger. Vi trenger aldri være be-
kymret for at lærlingene ikke gjør det 

han eller hun skal, sier opplæringskon-
sulent Ole-Kristian Bonstad.
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Hafjell Maskin AS holder til i Øyer i Innlan-
det, og mye av virksomheten er konsentrert 
til Hafjellområdet og ellers sør i Gudbrands-
dalen. Selskapet ble etablert i 2003, og har 
vokst fra én ansatt i oppstartåret til dagens 
52, de har 25 gravemaskiner, ca. 85 maski-
nenheter totalt og en årsomsetning på om 
lag 150 mill. 

EN AV DE FØRSTE
Høsten 2020 ble selskapet tildelt oppdraget 
med å utføre drift- og vedlikeholdsoppgaver 
på 451 kilometer fylkesvei og vel 40 kilome-
ter gang- og sykkelvei i Sør-Gudbrandsdal. 
Kontrakten var på i underkant av 200 milli-

oner kroner og gjelder frem til august 2025, 
med en opsjon på 12 måneder. 

Tretten bru hørte til fylkesvei 254 og en 
del av veinettet i kontrakten, og da brua 
kollapset var Stig Plukkerud, daglig leder 
i Hafjell Maskin, en av de første som ble 
varslet. 

– Jeg fikk beskjed om kollapsen etter 30 
sekunder, og var på stedet 10-15 minutter 
senere, sier Stig Plukkerud. Han forteller 
at de første minuttene ble brukt til å prøve 
å få en oversikt over situasjonen sammen 
med utrykningsetatene. 

Det var, som kanskje mange husker, to 
kjøretøy som stod på den kollapsede brua, 

en personbil og et fullastet vogntog, hvor 
sjåføren fortsatt satt bak rattet. 

Så mens utrykningsetatene konsentrerte 
seg om å få sjåføren i sikkerhet, begynte 
Plukkerud å planlegge hvilke maskiner som 
skulle hentes inn, og hva som måtte til for 
å få åpnet E6 igjen. 

– Første maskin hadde vi på plass i løpet 
av noen få timer, og det tok ikke lang tid før 
vi begynte arbeidet med å rydde opp etter 
brukollapsen, sier han. Førsteprioritet var 
å få vogntoget av brua for å hindre foru-
rensning av Gudbrandsdalslågen. I tillegg 
til olje og diesel, var bil og henger fullastet 
med kalk, og ikke noe av dette var ønskelig 

å få i vassdraget. En uke etter brukollapsen 
ble vogntoget kjørt av brua. 

– Vogntoget ble fysisk kjørt ut av teamet, 
og det viste seg at lastebilen var kommet 
uskadd fra hendelsen, og den var tilbake i 
full drift dagen etterpå. Tilhengeren måtte 
det gjøres noen småreparasjoner på før den 
kunne tas i bruk igjen, sier Plukkerud. 

EKSPERTGRUPPE
Det ble etter hvert satt sammen en ekspert-
gruppe med folk fra Hafjell Maskin, Fylkes-
kommunen, Statens vegvesen, Norconsult, 
kranfirmaet Kynningsrud og eksperter på 
riveoperasjoner fra AF Decom for å plan-
legge rivearbeidet. 

– Det var ingen av oss som i utgangs-
punktet visste hvordan vi skulle gripe an 
arbeidet med å fjerne 150 meter kollapset 
trebru liggende ute i en elv, med et 50-tonns 
vogntog oppå, og hvor det passerer 400 
m3 vann per sekund, sier Plukkerud. Han 

forteller at hovedfokuset til han og selskapet 
var å gjøre så god jobb som mulig med å 
fjerne restene av brua, og ikke fundere på 
hva som var grunnen til kollapsen. 

– Jeg overlater arbeidet med å finne 
årsaken til ekspertene, og jeg er kanskje 
en av veldig få som ikke har tatt stilling til 
hva årsaken er. Det viktigste for meg er at 
det ikke gikk liv tapt, sier han. 

DYKTIGE MEDARBEIDERE
Hafjell Maskin fikk inn AF Decom, Kynnings- 

rud og Uglem Skogpleie, fra Øyer, som 
underentreprenør på prosjektet, og sammen 
med egne ansatte og maskiner fjernet de 
mange tonn med kreosotimpregnerte 
limtredragere og stålkonstruksjoner fra 
Lågen. Men først måtte det bygges en molo 
ut i elva på oversiden av brua. Dette for 
å sikre at den ikke ble tatt av strømmen 
når rivearbeidene skulle starte opp. Det 
var maskinfører Anders Skogly hos Hafjell 
Maskin som bygget moloen etter beskrivel-
ser fra en hydrolog. 

Hafjell Maskin AS er som mange andre entreprenører – de utfører grunnarbeid, 
VA-prosjekter, bygger veier og rydder snø. Men da Tretten bru kollapset 15. august 
var selskapet raskt på plass for å redde verdier og bistå havarikommisjonen. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no  

Fjernet restene  
av Norges mest 
omtalte bru

Moloen ble bygget for å sikre 
arbeidet og blir gravd opp 

straks siste restene av brua er 
fjernet. Det passerer 400 m3 

vann per sekund forbi moloen 
og for å hindre at rester fra 
brua føres videre nedover 

Gudbrandsdalslågen er det lagt 
ut lenser litt lengre ned. 

Bare minutter etter at Tretten bru kollapset var Stig Plukkerud, daglig leder Hafjell Maskin AS,  
på stedet. Litt over en måned senere er det bare de gamle brukarene som står igjen. 

Siste rest av kjørebanen til 
det som en gang var Tretten 
bru dras på land. 

Sted: Øyer
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– Anders og hydrologen skjønte hvordan 
en god molo skulle bygges. For da flommen 
kom og vannstanden steg med over én meter, 
sto moloen helt fint, forteller Plukkerud, 
og sier han kan ikke rose sine ansatte, AF 
Decom-gjengen og de andre på prosjektet, 
nok for innsatsen i det krevende arbeidet. 

– Vi er veldig fornøyd og imponert over 
hvordan fylkeskommunen bidro til og 
støttet arbeidet, sier Plukkerud. 

Da vi besøker anleggsområdet på vestsi-
den av Lågen, er arbeidslaget i ferd med å 
fjerne siste rester av treverket, som for ikke 
lenge siden var en del av brua på Tretten. 

Kort tid etter at treverket er fraktet inn på 
land, begynner Skogly å grave opp moloen, 
slik at vannføringen blir normal igjen. 

Når Hafjell Maskin er ferdig vil bare de 
gamle brukarene stå igjen, disse har nå 
overlevd to bruer. De ble nemlig bevart og 
brukt opp igjen da den gamle Tretten bru 
ble revet for om lag ti år siden. 

NORGES STØRSTE BESLAGSOMRÅDE
– Håper vi ikke får en slik jobb igjen. Det er 
heldigvis ikke dette som er kjerneområdet 
vårt, sier Plukkerud, da vi kjører sørover 
mot Øyer og Hafjell-området. Det er rundt 

alpinanlegget i Hafjell de har tilbrakt mest 
tid, og gjort mesteparten av omsetningen 
siden oppstarten for snart 20 år siden.

Her har selskapet utført grunnarbeid på 
hundrevis av hyttetomter og bygget kilome-
tervis med veier. Selskapet har også en egen 
betongavdeling som påtar seg små og store 
jobber, fra grunnmurer og plater for hytter 
og leilighetsbygg, til større betongoppdrag 
som for eksempel høydebasseng. 

I vinterhalvåret har selskapet ansvaret for 
brøyting av mange kilometer med hytte-
veier, i tillegg til driftskontrakten med 
fylkeskommunen på fylkes- og riksveier. 

– Vi har ansvaret for brøyting av 550 
kilometer med vei og 700 hyttetomter. 
Det er totalt 92 enheter, inkludert innleie, 
som er i drift gjennom vintersesongen, sier 
Plukkerud. 

Selskapet er medeiere i et lokalt stein-
brudd og drifter dette, og i tillegg har de 
eget grustak på Tingberg Industriområde 
i Øyer. Det er for øvrig hit alle deler av 
Tretten bru blir fraktet for videre under-
søkelser av Kripos. 

– Dette må være Norges største beslags-
område, sier Plukkerud, der vi kjører 
mellom knekte og oppflisede limtredragere 
og bøyde stålstenger.

STORSTILT HYTTEUTBYGGING
Vi blir med Stig Plukkerud opp i Hafjell og 
Mosetertoppen. Mosetertoppen-prosjektet 
er et av Norges største fritidsboligprosjekter 
og det skal gjøres milliardinvesteringer i 
området frem til ferdigstillelse om ti år. Det 
er allerede bygget mange hytter og leilighe-
ter på området, men det skal bygges mange 

hundre til, pluss mange tusen kvadratme-
ter stor parkeringskjeller, butikker, restau-
ranter med mere. Hafjell Maskin har fått 
oppdraget med opparbeidelse infrastruktur 
til et sted mellom 1500 og 2000 hytter og 
leiligheter. 

– Akkurat nå har vi det litt travelt med 
klargjøring av flere veier for asfaltering, 

sier Plukkerud, mens vi passerer flere av 
maskinene som er i full gang med finpuss 
av veibane og grøfter. 

I en av maskinene sitter Plukkeruds sønn, 
Joakim. Han er 19 år og lærling i bergverks-
faget. Så da tyder alt på at videre utbygging 
og veivedlikehold i regionen vil bli ivaretatt 
også i fremtiden.   

Hafjell Maskin har utført rivejobben i samarbeid med AF Decom. Arbeidslaget har bestått av Oddbjørn Braaten (i Volvo-graver), Ole Bjørn Flatland, 
Stig Plukkerud, Markus Braaten og Olaf Skogly. 

Hafjell Maskin har utført grunnarbeid 
og bygget infrastruktur til mange 
hundre hytter og leiligheter i Hafjell. 
Nå er de i full gang på Mosetertoppen 
hvor det skal bygges nesten 2000 
hytter og leiligheter de neste ti årene. 

Joakim Plukkerud (t.v.) er sønn av Stig, og er lærling innen bergfag og tar læretiden i Hafjell Maskin.  
Her er han sammen med Anders Skogly og i Cat-maskinen sitter Mikkel Berntsen. Alle tre i full 
sving med å klargjøre for asfaltering på Mosetertoppen. 

Hafjell Maskin er ISO 9001-sertifisert, og 
dagen vi var på besøk var det tid for den 
årlige revisjonen. Revisor gjennomgikk de 
forskjellige systemene og rutinene med 
Stig Plukkerud (t.v.), Thomas Skjellhaugen, 
prosjektleder, og Even Sundberg, driftssjef. 
Revisor ønsket ikke å være med på bildet. 
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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



I 2014 ble den første anleggsmessa i Sørlandets Travpark arrangert, med  
28 utstillere. Til sommeren (16.-17. juni) arrangeres Anleggsmessa Sør for fjerde 
gang – og nå er det rift om plassene. 
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Populær  
sørlandsmesse

– Det hele begynte i 2013, da noen store lokale aktører i anleggs- og 
landbruksbransjen spurte om vi kunne tenke oss å arrangere en 
messe her i travparken. Det endte med at vi lagde en «minimesse» 
i 2014, med 28 utstillere, forteller Ingvar Ludvigsen, kommersiell 
leder for Sørlandets Travpark. Vi møter ham i travparken sammen 
med Julie Rosenlind Falch, distriktssjef i Maskinentreprenørenes 
Forbund (MEF) i Agder.

OGSÅ UNDER PANDEMIEN
– Etter den første messa kom MEF inn i bildet. Vi fikk god dialog 
med dem, og de ble med i prosessen mot og planleggingen av 
den neste messa, i 2017. Det ble et fint arrangement, med godt 
over 70 utstillere, og vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra 
besøkende, fortsetter Ludvigsen.

– På grunn av pandemien, var vel vår messe en av svært få som 
faktisk ble arrangert i 2020. MEF var da ikke en del av arrangemen-
tet. Vi hadde derimot meget tett dialog med kommuneoverlegen, 
som mente det var trygt å arrangere messa med de restriksjonene 

og tiltakene vi gjorde. Vi havnet vel til slutt på rundt 70 utstillere 
og 1500 besøkende, sier han.

MED MEF PÅ LAGET
Sommeren 2023 er det duket for Anleggsmessa Sør for fjerde gang, 
og nå er MEF igjen med som samarbeidspartner.

– For Sørlandet Travpark er det det viktig at vi får med oss MEF 
Agder på laget. Det å ha en stor, seriøs organisasjon i ryggen, er 
verdifullt for oss. Det er en tillit som vi ønsker å ta vare på, og vi 
skal ha tett dialog med MEF gjennom hele prosessen. Dette skal 
selvfølgelig være en seriøs messe, og ingen store avgjørelser vil bli 
tatt uten at MEF både er innblandet og involvert. Jeg tror også 
dette er viktig for mange av utstillerne – enkelte av dem er nok 
med nettopp fordi MEF er med på laget, sier Ludvigsen.

– Jeg er med som sparringspartner for Ingvar og travparken, 
om hva og hvordan ting kan og bør gjøres; både med tanke på 
markedsføring og profilering, og selve arrangementet, sier MEFs 
distriktssjef Julie Rosenlind Falch.

– Som prosjektleder for vår egen MEFA-messe, er dette også 
en veldig lærerik og viktig erfaring for meg, sier hun.

SKIKKELIG FEST FOR ANLEGGSBRANSJEN 
Påmeldingen til Anleggsmessa Sør er allerede godt i gang. Arran-
gøren tror det blir fullbooket.

– Vi åpnet for påmelding rett etter sommerferien, og interessen 
har vært bra så langt. Mer enn 45 utstillere har allerede bestilt 
stand, noe som tilsvarer drøyt 65 prosent av utstillerområdet. 
Vi kommer til å «trøkke» enda mer på gassen framover nå, og vi 
regner med å selge ut alle plassene, sier Ludvigsen.

– Dette skal bli en skikkelig fest for anleggsbransjen her på 
Sørlandet. Ikke bare for beslutningstakere, men for alle guttene 
og jentene der ute som faktisk jobber i bransjen. Jeg tror også det 
har betydning for rekruttering til bransjen. Her vil bransjeaktører 
samles for å vise frem og se på siste nytt i anleggsmarkedet, det 
vil være artige aktiviteter underveis, og ikke minst vil vi avslutte 
med en fest på lørdag. Vi har allerede booka inn bandet Rotlaus. 
Så det er bare å glede seg, avslutter han. 

GLEDER SEG: Ingvar Ludvigsen, 
kommersiell leder for Sørlandets 
Travpark, og Julie Rosenlind 
Falch, distriktssjef i Maskin- 
entreprenørenes Forbund  
(MEF) i Agder.

«Dette skal bli en skikkelig 
fest for anleggsbransjen her 
på Sørlandet. Ikke bare for 
beslutningstakere, men for alle 
guttene og jentene der ute som 
faktisk jobber i bransjen»

Ingvar Ludvigsen
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Brønnborere med  
opplæring i høysetet
Ikke bare feirer Båsum Boring AS 70 år i år; selskapet har vært så delaktig i 
utviklingen av det nye brønnborerfaget, og er så dyktige i sitt lærlingearbeid,  
at de er nominert til den høythengende prisen Årets lærebedrift 2022.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Båsum Boring er en av Norges største og eldste og brønnborer-
firmaer. Det var Narve Båsum, farfaren til nåværende daglig leder 
Dag Espen Båsum, som startet det hele i 1952. 

– Det var en skikkelig satsing; både gård og grunn ble pantsatt, 
men det var likevel ikke nok verdier, så han måtte få garanti fra 
kommunen, forteller Dag Espen Båsum til Anleggsmaskinen.

VOKST SEG STORE
Farfar Narve boret etter vann med en såkalt linstøt-boremaskin, 
som hadde kapasitet på inntil seks meter per dag. I dag er effek-
tiviteten en ganske annen. Båsum Boring har nå totalt nesten 70 
ansatte og omsetter for 190 millioner kroner i året. 

– Vi driver fortsatt med noe vannboring, men vi deler nå virk-
somheten vår opp i to hovedkategorier: NoDig og senkboring. 

NoDig deles igjen inn i tre deler; utblokking, gjennomboring, 
og fundamentering for jernbane. Senkboring handler om alle 
typer energiboringsløsninger, vannbrønner, samt tradisjonell 
fundamenteringsboring i forbindelse med bruer, bygninger etc., 
forklarer Dag Espen, som tok over som daglig leder etter sin far 
Trond i 2020, etter først å ha vært boreoperatør og deretter avde-
lingsleder noen år. 

Bedriften ble i 2017 kjøpt opp av Veidekke. Familien og de 
ansatte sitter imidlertid fortsatt med nesten 30 prosent av aksjene 
i firmaet, som har hovedkontor ved Krøderen og en avdeling 
utenfor Trondheim.

TAR OPPLÆRING PÅ ALVOR
– Båsum Boring AS er en solid, renommert bedrift, som alltid 

har hatt et bevisst forhold til kvalitet, opplæring, innovasjon og 
utvikling, sier Einar Østhassel, fagsjef for avdeling Brønn- og 
spesialboring i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

– Bedriften var også sterkt medvirkende til å få det nye faget 
brønnborer fastland på beina. Faget ble godkjent i 2019, og Båsum 
Boring var med å utvikle læreplanen til faget. En av brønnborerne 
deres, Anne Bergheim, som nå er HMS/KS-leder i bedriften, er 
også medlem av prøvenemnda i Viken for dette nye faget. Båsum 
Boring har hele tiden vært en seriøs aktør som tar opplæring på alvor, 
fortsetter han. Og dette er altså litt av bakgrunnen for at bedriften 
nå er en av kandidatene til Årets lærebedrift i MEF/OKAB for 2022.   

VINN-VINN
– Hvorfor tar dere inn lærlinger?

– Det er jo for å øke kompetansen, noe som er positivt for hele 
selskapet. Vi vil gjerne ha mangfold her i bedriften, så vi kan spille 
hverandre gode. Enten det er kvinner eller folk fra andre land, 
unge eller gamle. Jeg tror ikke vi får utvikla oss godt nok hvis alle 
er menn i 40- og 50-åra og kommer fra samme bygd, sier daglig 
leder Dag Espen Båsum. 

– Jeg tror også lærlinger er positivt for arbeidsmiljøet. Vi har hatt 
lærlinger i anleggsmaskinmekanikerfaget konstant siden 2014. Vi 
er utrolig stolte av folka vi har her, som har stor kompetanse i de 
segmentene vi jobber innenfor. Det å få fylt på med fagbrev ser vi 
derfor på som spesielt viktig, for å opprettholde og videreutvikle 
denne kompetansen.

– Når vi tar inn lærlinger, blir det også en litt annet holdning 
blant de andre i bedriften, sier HMS/KS-leder Anne Bergheim.

– Det er jo viktig at de som har vært her en stund går foran som 
et godt eksempel for lærlingene. De skal jo være et forbilde for 
dem. De fast ansatte får nok også et litt annet syn på faget når de 
jobber med, og lærer opp, lærlinger. De lærer jo mye av det selv 
også. Så det er vinn-vinn for alle parter, sier hun. 

STORT ENGASJEMENT
– Det er også en fordel at vi i større grad kan forme dem fra starten 
av, når de kommer inn som lærlinger. Det er lettere å få inn riktige 
holdninger hos en fersk lærling, enn en 50-åring som kommer 
inn med masse erfaring fra andre steder. Da er både holdninger, 
arbeidsmetoder og rutiner «satt». Det er en veldig stor forskjell, 
fortsetter Dag Espen Båsum.

– Bransjen er jo også i utvikling, og det kan være lettere for de 
unge lærlingene å sette seg inn nye ting. Vi ser generelt et litt annet 

Sted: Krøderen

ÅRETS LÆREBEDRIFT 2022 – AVDELING BRØNN- OG  
SPESIALBORING: BÅSUM BORING

BÅSUM BORING AS
Nominert av: MEF avd. Brønn- og spesialboring
Hjemsted: Krøderen, Viken
Omsetning i 2021: Ca. 190 millioner kroner  
Antall ansatte: 67
Antall lærlinger: 2 (3 % av arbeidsstokken) 
Lærlinger i hvilke fag: 2 i anleggsmaskinmekanikerfaget
Antall fagbrev siste tre år: 6 

Fra venstre: HMS/KS-leder Anne Bergum, daglig leder Dag Espen 
Båsum, lærling Simen Engh Nyhus, brønnborer og tidligere  
lærling Lars Burud, og lærling Ole Viksbråten.

Daglig leder Dag Espen Båsum 
foran en linstøt-boremaskin, 
akkurat lik den som farfaren 

startet med i 1952. 
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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.

engasjement hos de yngre. Det meste skal også foregå digitalt nå, 
og det er gjerne enklere for de yngre, sier Anne Bergheim. 

– Det er positivt å kunne bidra til at lærlinger får et fagbrev og 
kommer seg inn i arbeidslivet. Hvis ingen hadde tatt dem inn og 
lært dem opp, så hadde de jo ikke kommet noe lenger. 

FØRSTE KVINNELIGE BOREOPERATØR
I Båsum Boring er det nå fire ansatte som har tatt fagbrev i det nye 
faget Brønnborer fastland, mens ytterligere fire har tatt teoridelen 
og mangler bare den praktiske prøven. Bergheim tok selv fagbrevet 
i høst, som den andre kvinne i landet.

– Jeg fikk meget godt bestått, og det er jeg veldig stolt av. Da jeg 
begynte her i 2006, mente Trond Båsum, som var daglig leder den 
gang, at jeg var første kvinnelige boreoperatør fastland i Norge. 

Det var mange som nærmest fikk sjokk da jeg kom med maskinen 
og skulle bore, sier hun og ler.

– Vi har to lærlinger her i bedriften nå; Ole Viksbråten og Simen 
Engh Nyhus. Når Ole, som har vært her lengst, får fagbrev som 
anleggsmaskinmekaniker nå i vinter, skal han gå rett over som 
lærling i Brønnborer fastland. Så da får vi endelig en lærling i det 
nye faget. Og det blir garantert ikke den siste, sier hun.

ALLE LÆRLINGER HAR FULLFØRT
– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn 
lærlinger?

– Karakterer er i hvert fall ikke utslagsgivende. Det handler først 
og fremst om interesse for faget. Og om vi tror de vil passe inn og 
trives i miljøet vårt her, både på jobb og privat. Vi vil jo at de skal 

trives og bli værende her. Vi har faktisk ikke hatt noen lærlinger 
som har hoppa av. De har fullført alle sammen. Det er vårt ansvar 
å stimulere dem til å gjennomføre, men de må selvfølgelig også ta 
ansvar selv, sier Dag Espen Båsum.

– Vi tar nok en titt på fraværet fra skolen, og så gjør vi gjerne 
et søk hos andre bekjentskaper til vedkommende for å danne oss 
et bilde. Vi sjekker gjerne referanser også, men det er som oftest 
ganske begrenset når de er så unge. Men det viktigste er som sagt 
interesse. Når vi ser at det lyser i øynene på dem når vi snakker om 
motor og maskiner så er det et godt tegn, smiler Båsum.

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

– Vi har gjerne hatt en gjennomgang internt med de ansatte før 
læringen kommer, så alle er forberedt på hvordan vi skal ta ham 
eller henne imot. Vi har et ansvar for å vise hva arbeidslivet dreier 
seg om, på en positiv måte, og vi er opptatt av å gi vedkommende 
trygge rammer, sier Båsum.

– Så er det viktig å huske på at de er her for å lære. Ingen 
spørsmål er dumme! Han eller hun er jo helt ny, og uansett hva 
det spørres om, skal det svares på en ordentlig måte. Det er viktig 
å behandle dem med respekt, og ikke glemme at de som regel er 
litt mer sårbare enn dem som har vært i arbeidslivet lenge, sier 
Anne Bergheim.

GIR DEM ANSVAR
– Den aller første dagen er det gjennomgang av rutiner etc., og så 
er det ut på verksted. Da begynner vi gjerne litt forsiktig. Lærlingen 
blir fulgt tett opp til å begynne med, men får stadig mer ansvar. 
Hvis vi ikke gir dem ansvar, lærer de ikke like mye. De aller fleste 
liker jo ansvar, bare det ikke blir for mye for tidlig, presiserer Dag 
Espen Båsum.

– Vi har en fast opplæringsansvarlig, som følger opp lærlingene. 
Han er ansvarlig på verkstedet og sitter prøvenemda i anleggs-
maskinmekanikerfaget. Når vi snart får inn boreoperatørlærlin-
ger, så vil det bli en annen som får ansvaret for å følge dem opp. 
Det er jo viktig at de som skal følge opp lærlingen kan faget sitt, 
fortsetter han.

– I tillegg har vi jo OKAB, som er med å sørge for at lærepla-
nen blir fulgt opp, og som har halvtårssamtaler med dem. Og vi 
har selvfølgelig også vanlige medarbeidersamtaler med dem én 
gang i året.

VARIERTE ARBEIDSOPPGAVER
– Hvordan blir lærlingene fulgt opp i denne bedriften, sett fra 
OKABs ståsted?

– De blir fulgt veldig godt opp, i henhold til læreplanen. De får 
bra, relevante og ikke minst varierte arbeidsoppgaver, både inne 
og ute. De trives veldig godt, og de er en del av en veldig fin gjeng 
på verkstedet der. Alt har vært positivt hos Båsum Boring, sier 
opplæringskonsulent Ole-Kristian Bonstad i OKAB. 

 «Vi vil jo at de skal trives og bli værende her.  
Vi har faktisk ikke hatt noen lærlinger som har hoppa av.  
De har fullført alle sammen»

Dag Espen Båsum, daglig leder i  Båsum Boring

Anleggsmaskinmekanikerlærlingene Ole Viksbråten (t.v) og Simen Engh Nyhus trives hos Båsum Boring. Når Ole snart tar fagbrevet, går han rett over 
til å bli bedriftens første lærling i det nye faget brønnborer fastland.

Båsum Boring, som har 
70-årsjubileum i år, er en 

av Norges største og eldste 
og brønnborerfirmaer.
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grusstrengspreder for å kaste ut eventuell 
stein og gjøre siste finish på veien. Veiskra-
pen har mange justeringsmuligheter, både 
hydraulisk og manuelt. 

– Veiskrapa har unike egenskaper ved 
at den ikke etterlater en liten kant, eller 
demning om du vil, mellom veibanen og 
grøftekanten, som hindrer vann i å renne 
av og som igjen lager groper i grusen, sier 
Dan Cato Olsen. 

– Dette er en veiskrape utviklet for 
norske forhold, og egner seg utmerket til 
vedlikehold av små og store grusveier. Alt 
fra skogsbilveier til fylkesvei, legger han til. 

EGET SELSKAP
For å holde salg av veiskrapen og annet 
veivedlikeholdsutstyr adskilt fra resten av 
driften, ble det etablert et eget selskap som 
har fått navnet SME AS. SME står for Sustai-
nable Maintenece Equipment Norway. 

– Navnet kom til etter et samarbeid med en 
kunnskapspark i Ålesund, som mente vi burde 
bruke et navn som er forståelig internasjonalt, 
sier Olsen. Det aner oss at de kanskje ser til 
andre land som også har mange grusveier. 

Olsen legger til at de nylig lanserte egen 
nettbutikk hvor kundene kan bestille og kjøpe 
veihøvelen og andre produkter som SME er 
forhandler av.

TEKNISKE DATA SME KOMBISKRAPE 280:
 ■ Arbeidsbredde: 2,8 meter.
 ■ Lengde: 9,6 meter
 ■ Vekt: ca. 3400 kg med Drammenslodden
 ■ Tilkobling: dragbjelke / trekkstenger kat 2.

 ■ Antall dobbeltvirkende hydrauliske 
uttak: 1 stk.

 ■ 12V uttak 3-pol i traktor for styring av 
ventiler

 ■ 7-pol tilhengerkontakt for lys
 ■ Anbefalt minimum traktorstørrelse: 120 

HK, ca. 5,5 tonn 

Foss Mekaniske AS på Rudshøgda i Innlandet, har brukt mye tid og ressurser på å 
utvikle en veiskrape som ikke bare retter opp grusveien, men henter også verdi-
full masse inn i veibanen igjen.
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no 

Egenutviklet veiskrape  
for alle typer grusvei

Helt siden vi begynte å bygge veier, har det 
vært behov for å vedlikeholde disse for å ha 
god fremkommelighet. Ikke lenge etter de 
første grusveiene ble bygget, ble veiskrapen 
tatt i bruk for å jevne ut og holde veien så 
farbar som mulig. I begynnelsen var det 
hester som ble brukt til å trekke veiskrapen, 
men etter hvert overtok traktor og lastebil 
jobben. Ettersom flere og flere veier fikk 
asfaltdekke ble det mindre behov for vei- 
skrapen, men det finnes fortsatt mange tusen 
kilometer med grusveier rundt om i Norge, 
ikke minst i hjemfylket til Foss Mekaniske. 

MODERNE BYGG OG FLERE ANSATTE
– Eieren av selskapet har alltid hatt en 
forkjærlighet for grusveier, og det lå i 
kortene at vi skulle utvikle og bygge en 
veiskrape, sier Dan Cato Olsen, daglig 
leder i Foss Mekaniske AS. Vi møter han 
ved selskapets hovedkontor på Rudshøgda. 
Hit flyttet de inn i nye lokaler i 2020. 

– Det var stor overgang å komme hit 
til 1800 kvm moderne bygg, fra 240 kvm 
i Åsmarka, sier Olsen, da han viser oss 
rundt i lokalene. Eier Carl Ole Foss, som 
for øvrig jobber i bedriften, bygde verkstedet 
i Åsmarka i 2007, og første ansettelsen ble 
gjort så sent som i 2014. Tjenestene ble etter 
hvert både engineeringsarbeid, CNC maski-
nering, sveising, reparasjon og vedlikehold, 
og mye maskinbygging av forskjellig sort. Nå 
er de 20 ansatte og omsatte for 25 millioner 
kroner i 2021. Det som utvikles og produse-
res, selges til andre produksjonsbedrifter og 
næringsmiddelindustri i hele landet. 

– Vi har fått et rykte på oss for å være 
problemløsere og oppdragsmengden har økt 
jevnt og trutt, og vi må ansette flere, sier Olsen. 
Han forteller at de nå søker etter en selger som 
skal ha salgsansvaret for veiskrapen og andre 
produkter for vedlikehold av grusveier. 

– Om det er noen der ute som er inter-
essert i stillingen er det bare å ta kontakt, 
legger han til.   

GJENBRUK OG HOLDBART
I tillegg til å utvikle og produsere for kunder 
over hele landet, fikk de ideen om å bygge 
en veiskrape som skulle gjøre det veiskra-
per har gjort i alle år, men tilpasset dagens 
behov og krav. Etter mye tankevirksomhet 
og prøving kom de frem til modellen som 
har fått betegnelsen SME Kombiskrape 280. 

– Det er mye som skiller vår veiskrape 
fra andre, men vi var opptatt av å ta vare 
på og gjenbruke massene som havner i 
grøfta og at veibanen skulle være holdbar, 
sier Olsen. Han forteller at veiskrapen har 
to kraftige skjær; kantvinge for å ta torvkant 
for å få verdifull masse inn i veibanen igjen, 
og uavhengig justering av vinkel på slodd 
slik at man får helling ut mot grøft. Den 
har påmontert Drammenslodden (gummi-
matte) for å komprimere og jevne ut massen 
etter slodden, og i tillegg knuser den torv 
og jevner godt, og er også med på å kaste 
ut stein fra veibanen. Helt bakerst sitter en 
pakkevalse på 330 kg, som komprimerer 
veibanen og skaper et jevnt resultat, og en 

Dan Cato Olsen, daglig 
leder i Foss Mekaniske AS, 
utenfor selskapets lokaler 
på Rudshøgda i Innlandet. 

SME Kombiskrape 280 er utviklet og produsert 
av Foss Mekaniske, og er beregnet for vedlike-
hold av alt av grusveier - fra skogsbilveier til 
fylkesveier.  

Veiskrapen er utstyrt med to skjær, hvor 
det fremste har påmontert kantvinge, 

med fjærutløser, som tar torvkant for å 
få verdifull masse inn i veibanen igjen. 

Drammenslodden (gummimatta) festes i 
midtre opphengspunktet i ramma.

Styring av hjulaksel gjør at den lange 
konstruksjonen kan følge grøftekanten i 
arbeid, og det er hydraulisk uavhengig hev 
og senk av bakhjul og matte. Pakkevalse 
i stål, med påvulket 10 mm gummi, veier 
330 kg og torsjonsfjæret opp mot slodde-
ramme slik at vekten av ramma er med på 
å komprimere veibanen. Grusstrengspre-
der bakerst er med på å skape siste finish 
på veibanen, og er konstruert for å kaste 
eventuell stein som gummimatten ikke 
greier å få ut, ut av veibanen.

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
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Kubota-, Giant-, Ausa- og Merlo-forhandleren Hymax AS har de 
senere årene gjennomgått en prosess for å bli bedre rustet for en 
bransje som er i stadig endring. For ikke lenge siden lanserte selskapet 
en ny nettside, og midt under korona-pandemien ansatte Glenn Melle-
gaard, daglig leder i Hymax, Vemund Rønningen og Magnus Myhr. 

Rønningen er logistikkleder, med ansvar for å drifte salget av 
reservedeler og utstyr, samt å videreutvikle fagområdet til å bli en 
betydeligere del av selskapet. Han er utdannet innen økonomi og 
logistikk fra NTNU Gjøvik, og har erfaring fra tilsvarende oppgaver 
fra Biltema og Kongsberg Automotive Raufoss.

Myhr er forretningsutvikler med ansvar for å utvikle og imple-
mentere digitale plattformer og systemløsninger. Myhrs hoved-
kompetanse er innen dataanalyse og IT-løsninger. Han er utdannet  
ved NTNU Trondheim og har lang erfaring fra Forsvaret, Statoil 
og Nammo Raufoss. Internt hos Hymax tituleres Myhr som  
«digitaliseringsminister».

BETYDELIG ETTERMARKED
– Vi er på en digital reise, og med Rønningen og Myhr på laget er 
vi godt rustet for dette. De er i gang med å bygge en grunnmur for 
det videre arbeidet, sier Mellegaard, da vi møter han og Rønningen 
ved Hymax’ hovedkontor i Brumunddal. 

Rønningen og Myhr har begynt arbeidet med å utvikle en 
webshop. Her skal kundene kunne bestille og kjøpe deler og utstyr 
som de trenger for å holde maskinene i gang. 

– I første omgang lanserer vi en noe forenklet webshop, og ikke 

alle 10 000 varenumrene med en gang, sier Mellegaard. 
Ifølge Rønningen skal kundene etter hvert kunne bestille og 

kjøpe redskaper, deler og service gjennom webshopen. 
– Ettermarkedet skal bli betydelig for Hymax i fremtiden, sier han.
– Men før vi kommer så langt er det mange systemer som må 

på plass, blant annet strekkodene. 

DIGITAL MASKINHANDEL
Mellegaard lover at selv om Hymax er i gang med en digitalise-
ringsprosess, skal kundene fortsatt kunne ringe inn eller komme 
innom en av avdelingene for å kjøpe deler og utstyr.

– Vi skal være på de plattformene som kundene er på. Det være 
seg telefon, hjemmebesøk eller digitalt, sier han. 

– Når alt er på plass skal kundene også kunne bestykke maski-
nene via webshopen, men det ligger fortsatt litt frem i tid, sier 
Glenn Mellegaard. 

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

Hos maskinleverandør Hymax vil 
kundene snart kunne kjøpe deler og 
utstyr via helt ny webshop. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no 

Digitaliserer for bedre 
kundeopplevelse
DIGITAL: Vemund Rønningen, logistikkleder hos Hymax AS, forteller ivrig om digitaliseringsprosessen i Hymax, og utviklingen av en webshop hvor 
kundene enkelt skal kunne bestille og kjøpe deler og utstyr.

NETTHANDEL: Glenn Melle-
gaard, daglig leder i Hymax, 
ser hvordan bilbransjen lar 
kundene konfigurere bilene 
på nett og ønsker å lage 
en tilsvarende løsning for 
egne kunder. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev ved å scanne QR-koden: 

Vil du motta viktige nyheter  
fra MEF hver uke? 
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Nylig arrangerte Borgund videregående skole en egen anleggsdag for første gang. 
Det kan inspirere Vg1-elevene til å velge Vg2 Anleggsteknikk, en linje det allerede 
er langt flere søkere til enn plasser.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Rift om anleggs- 
teknikkplassene

Anleggsteknikk er en populær linje, med et svært begrenset antall 
skoleplasser. På Borgund videregående skole i Ålesund er det to 
klasser Vg2 Anleggsteknikk, med til sammen 24 elever, mens det 
på Romsdal videregående i Molde er én klasse med 15 elever.  

– I år var det 80 søkere på de totalt 39 skoleplassene i Ålesund og 
Molde. Det er stor interesse for anleggsteknikk, og det er helt klart 
behov for flere skoleplasser i regionen, sier opplæringskonsulent 
Henning Sunde i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene 
(OKAB) Møre og Romsdal.

– Slik det er nå, blir det høye karakterkrav for å komme inn på 
anleggsteknikk. Dette er lite hensiktsmessig, når vi vet at mange 
av de mest praktisk anlagte elevene, som kanskje kan bli de beste 
maskinførerne, ofte ikke har de beste karakterene.

MODERNE OG FREMTIDSRETTET
På anleggsdagen på Borgund vgs. ble rundt 150 elever (inkludert en 
klasse på besøk fra Sykkylven vgs.) fra Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 
og Vg1 Teknologi- og industrifag (TIF) først samlet i auditoriet for 
et «inspirasjonsforedrag». Torstein Gjerde, daglig leder i Opshaug 
AS, og Tarjei Rødset, daglig leder i ACO Anlegg AS, fortalte og 
viste bilder fra enkelte større prosjekter som bedriftene har gjen-
nomført den senere tid, både hver for seg og i et arbeidsfellesskap 
som også inkluderte Busengdal AS.

– Denne anleggsdagen er et kjempepositivt initiativ, og vi er 

imponert over engasjementet fra skolen. Bransjen trenger jo rekrut-
tering, sier en entusiastisk Tarjei Rødset til Anleggsmaskinen.

– Vi takket selvfølgelig ja til å stille opp her. Vi ønsker jo å være 
synlige og vise fram bransjen, sier Torstein Gjerde.

– Dette er en moderne og fremtidsrettet bransje, hvor det blant 
annet er fokus på elektrifisering, digitalisering, bruk av droner, 
gjenbruk av masser, miljø og bærekraft. Det er mange muligheter 
i bransjen, med en rekke ulike arbeidsoppgaver, og det er også 
mulig å ta videre utdannelse, som for eksempel teknisk fagskole.

– Det er en også en bransje med stadig større mangfold, og den er 
faktisk ikke så maskulin som man kanskje skulle tro, fortsetter Rødset.

– Vi håper dette blir et årlig arrangement, og vi kommer gjerne 
tilbake neste år, smiler han.

– VIRKER SOM ET SPENNENDE YRKE 
Etter foredraget kunne elevene besøke et titalls ulike bedrifter, som 
hadde stilt ut maskiner og utstyr på skolens område. OKAB hadde 
også med seg en anleggsmaskinsimulator, som falt i smak blant 
mange. Vi møtte blant annet to elever som var veldig begeistret 
for Veidekkes asfaltutlegger.

Dette er første gang Borgund vgs. arrangerer en egen anleggsdag. Målet er at elevene skal få bedre innblikk i hva anleggsbransjen går ut på, 
og hvilke muligheter som finnes. (Foto: Borgund vgs.)

Henning Sunde i OKAB og avdelingsleder ved skolen, Marte Brandsegg, 
var godt fornøyde med anleggsdagen, men legger ikke skjul på at det er 
behov for flere skoleplasser i anleggsteknikk.

Det var Jarle Øyen, lærer ved Vg2 Anleggsteknikk ved Borgund vgs., 
som hadde den opprinnelige ideen om en egen anleggsdag.

Elias Aarflot (t.v.), som går Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, og Roder 
Iversen som går Vg1 TIF, syntes asfaltutleggeren var tøff. Asfaltør i 
Veidekke, Rolf Vikene (t.h.), var naturligvis helt enig.
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– Dette er jo en skikkelig tøff maskin! Det ser spennende ut å 
jobbe med en sånn, sier Roder Iversen (15), som går Vg1 TIF. Han 
synes anleggsdagen er et bra tiltak fra skolens side.

– Her får vi vite litt mer om hva vi kan bli og hvilke ulike retnin-
ger vi kan gå. Det er spennende å høre om. Jeg er ikke sikker på hva 
jeg skal velge neste år, men etter denne dagen er anleggsteknikk 
helt klart et aktuelt alternativ.

– Ja, dette virker absolutt som et spennende yrke, stemmer Elias 
Aarflot (16) i. Han går på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk.

– Likevel tror jeg nok jeg kommer til å søke på tømrerlinja, for 
jeg har lyst til å bruke kroppen enda mer, sier han.

FORNØYD MED DAGEN
Avdelingsleder ved skolen, Marte Brandsegg, er fornøyd med 
anleggsdagen, som hun håper kan stimulere til ytterligere interesse 
for anleggsteknikk blant elevene.

– Vi håper at elevene på Vg1 med en dag som denne skal få mer 
kjennskap til alle mulighetene som finnes i anleggsbransjen, sier hun.

– Vi ønsker å ha en nærhet mellom næringslivet og skolen, slik 
at elevene møter bransjen, og bransjen blir kjent med elevene. Det 
er positivt både for skolen, bransjen og elevene.

Henning Sunde fra OKAB er også tilfreds med nyvinningen 
ved Borgund vgs., men understreker igjen viktigheten av flere 
skoleplasser.

– Det jobbes nesten daglig med å legge press på politikerne for 

å få opprettet flere skoleplasser. For bransjen trenger folk. Og det 
er ikke bare maskinførere det er snakk om. Det trengs lærlinger 
og fagarbeidere «over hele fjøla», sier han.

– Jeg tror det er bra timing å arrangere anleggsdagen nå, i god 
tid før elevene skal velge linje til våren. Vi håper dette nå blir et 
årlig arrangement, sier han.

ØKE TIL 15 ELEVER I HVER KLASSE?
Det var Jarle Øyen, lærer ved Vg2 Anleggsteknikk ved skolen, 
som hadde den opprinnelige ideen om en egen anleggsdag. Han 
fikk med seg Jonathan Søyland Steinsvik hos Busengdal AS på 
planene, og så begynte ballen å rulle.

– Det er tre-fire år siden jeg fikk ideen, men så kom koronaen 
og utsatte det litt. Jeg synes elevene fortjener en dag som denne, 
og håpet er at de skal få bedre innblikk i hva bransjen går ut på, 
og hvilke muligheter som finnes der ute. Jeg synes det har funka 
veldig bra i dag, selv om været kunne vært litt bedre. Men det får 
vi jo ikke gjort noe med, sier han.

– Anleggsteknikklinja her på Borgund ble starta opp i 2007. Det 
begynte med én klasse, men tilbudet ble utvidet til to klasser i 2012, 
da jeg begynte her. I år var det 50 søkere på de 24 plassene ved 
skolen, og det er helt klart behov for flere plasser. Utfordringen vår 
er at vi verken har plass eller ressurser til å opprette flere klasser. 
Vi kunne eventuelt gått opp til 15 elever i hver av de to klassene 
i stedet for 12, slik det er i dag. Det vil i hvert fall hjelpe litt. 

Torstein Gjerde i Opshaug AS (t.v.) og Tarjei Rødset i ACO Anlegg AS 
holdt et inspirerende innlegg for Vg1-elevene.

Samantha Haddal, som 
er lærling i anleggsmas-
kinførerfaget, hadde bra 

kontroll i simulatoren. 
OKABs Are Haukaas følger 

med i bakgrunnen.

Anleggsdagen var interessant også for mediene. Her blir en gruppe 
elever intervjuet av NRK.
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Vi er også spesialister på:

SAFTY FIRST!

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

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

POWERFUL MACHINES REQUIRE 
POWERFUL LIGHTS!

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

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

KOMPETANSE GIR HØY KVALITET!

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

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

Vi er sentralt plassert på Rosenholm i 
Oslo.

Personbil Varebil Lastebil/Buss Landbruk Bygg/Anlegg Marine

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

til gjengjeld er det ingen forurensende utslipp og vesentlig lavere 
kostnader forbundet med service.

– Vi innførte første service ved 3 år/5000 timer på flere av våre 
Keestrack Zero-modeller nylig, og nå gjelder samme service- 
intervall også for alle elektriske stackere fra Telestack, sier Fredheim.

ETT GENSET DRIVER FLERE MASKINER
– I år er det ikke nok strøm tilgjengelig i steinbruddet til å drive 
alle maskinene, slik at vi har koblet alle til strømaggregater, sier 
Fredheim. Han forklarer at selv om strømaggregatene drives av 
dieselmotorer, blir det totale forbruket og utslippene vesentlig 
lavere enn om hver enkelt maskin skulle vært utstyrt med diesel-
motor.

I steinbruddet ble det demonstrert blant annet hvordan to grov-
knusere og to stackere drives av kun ett genset. Det skal gjøre at 
de to grovknuserne B7e Twin skal klare å produsere 1000 tonn 
per time og kun forbruke 0,05 liter diesel per tonn

– I tillegg kan strømaggregatet plasseres vekk fra knuseren og 
på denne måten slippen man å tenke på støvproblematikken, sier 
Fredheim.    

I tillegg til visning og demonstrasjoner av maskiner, holdt Fred-
heim Maskin kurs og de hadde omvisning på hovedkontoret, og 
selvfølgelig sørget de for bevertning til de mange besøkende. 

Helt siden 2010 har Fredheim Maskin invitert til Oktoberdager. 
Årets Oktoberdager ble arrangert fra torsdag 20. til og med lørdag 
22. oktober. Ifølge daglig leder Per Olav Fredheim, kom et sted 
mellom 250 og 300 besøkende til selskapets hovedkontor i Spyde-
berg og på demoområdet, som i år var flyttet til steinbruddet til 
Mr. Pukk i Mysen. 

MANGE NYHETER
Totalt var det 60 maskiner, fordelt på knuseverk, sikteverk og 
stackere, som ble vist frem og demonstrert. 41 av maskinene stod 
utstilt ved hovedkontoret og de resterende 19 var i full produksjon 
på demoområdet under alle tre dagene. 

Listen med maskiner var med andre ord lang, og den inneholdt 
mange nyheter, som blant annet nye spindelknuseren H6Se Zero, 
finknuseverket H7e Zero med lav innlasting, C6e 3deck Zero og 
flere genset (strømaggregat) som tilfredsstiller StegV-kravene 
uten bruk av AdBlue. 

ELEKTRISK VS. DIESEL
– Vi har ingen maskiner med eksospotte på demoområdet, kun 
elektriske, sier Per Olav Fredheim. Han viser oss en oversikt som 
enkelt forklarer forskjellene i virkningsgrad, utslipp og kostnader 
mellom elektriske og dieseldrevne maskiner. Akkurat nå som 
strømprisene er såpass høye er nettstrøm-drift noe dyrere, men 

Uken før Bauma arrangerte Fredheim Maskin Oktoberdager 2022, som på en  
måte ble et "pre-Bauma". Hovedfokuset var på elektriske maskiner og totalt viste 
leverandøren frem og demonstrerte over 2000 tonn med maskiner og utstyr,  
og det aller meste var uten eksospotte.
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Elektriske Oktoberdager 
hos Fredheim Maskin

Per Olav Fredheim, daglig 
leder Fredheim Maskin, 
ønsket velkommen til 
Oktoberdager 2022 uken 
før Bauma åpnet. 

Totalt var det 60 maskiner som ble vist frem 
og demonstrert under Oktoberdagene 2022. 
41 stod utstilt ved hovedkontoret i Spyde-
berg og 19 var plassert på demoområdet i 
steinbruddet til Mr. Pukk i Mysen. 

To grovknusere og to stackere drives 
av kun ett genset. Det skal gi vesentlig 

lavere forbruk og utslipp enn om alle 
maskinene skulle vært utstyrt med hver 

sin dieselmotor. 
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Lærlingesatsing  
hos bedrift i vekst
Brødrene Ødegård Maskindrift har satset bevisst på lærlinger i over ti år.  
Bedriftens uttalte mål om å ha to-tre lærlinger til enhver tid, oppnås med 
glans; nå har de hele seks stykker. Og alle får egen bil etter ett år, hvis de viser 
interesse og lærevilje.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

De har vokst raskt, Brødrene Ødegård Maskindrift fra Fred-
rikstad. Daglig leder Erik Ødegård grunnla firmaet sammen 
med sin far, Håkon, for 20 år siden. Fra å være to ansatte den 
gang, har selskapet i dag 85 ansatte, 49 gravemaskiner og 20 
lastebiler, og omsetter for nærmere 200 millioner kroner i år. 
I dag er det de tre brødrene Erik, Espen og Øystein som styrer 
showet, og bedriften tar på seg jobber innen blant annet graving, 
vannforsyning, avløp og renseanlegg, samferdselsanlegg, rør- 
installasjoner, drenering, planering, utgraving, massetransport 

og rivning. Datterselskapene Ole & Peder Ødegaard (Borge 
Pukkverk) og Viken Fjellsprengning utvider bedriftens fagom-
råder ytterligere.

SERIØS BEDRIFT TIL Å STOLE PÅ
Lærlinger har vært satsingsområde hos Brødrene Ødegård de siste 
ti årene. «Vi er opptatt av at neste generasjon maskinførere og 
rørleggere skal motta god opplæring, og vi føler et stort og viktig 
ansvar i å rekruttere ny arbeidskraft til vår bransje. Derfor har 

vi til enhver tid lærlinger på plass i vår stab», erklærer bedriften 
på sine nettider. Satsingen har åpenbart båret frukter; for nå er 
Brødrene Ødegård nominert til Årets lærebedrift 2022.

– Dette er en bedrift som over lang tid har vist at de satser på 
lærlinger. For vår del startet det med én lærling for ca. ti år siden, 
og siden har det bare fortsatt. Nå er de seks stykker, og det fungerer 
meget bra, sier Espen Alvestad, daglig leder i Opplæringskontoret 
for anleggs- og bergfagene (OKAB) Region Øst.

– Brødrene Ødegård er en bedrift til å stole på, som er seriøs og 
følger opp lærlingene på en ordentlig måte. Det at lokale bedrifter 
som denne satser på lærlinger, hjelper hele bransjen og gir også 
et viktig signal til skolene, sier han.

MORO Å SE UTVIKLINGEN
– Hvorfor tar dere inn lærlinger?

– Det er jo for å sikre rekruttering til firmaet. I tillegg får vi 
formet dem helt fra bunnen av, og det er en stor fordel, sier daglig 
leder Erik Ødegård.

– Det er helt klart enklere å forme dem som kommer inn som 
unge lærlinger i vår bedrift enn når de har vært i bransjen en 
mannsalder, sier Espen Ødegård, fagansvarlig i bedriften.

– Og så er det jo veldig moro å se utviklingen til lærlingene 
når de har vært her i to-tre år. Alle dem vi har hatt her til nå har 
blitt veldig bra. Det er klart det er noen det må jobbes mer med 
enn andre, men det blir veldig bra til slutt likevel, fortsetter han.

MÅ KOMME SEG OPP OM MORGENEN
– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn 
lærlinger?

– De må klare å stå opp om morgenen, og være litt ydmyke. Og 
de må ha lyst til å være her. Karakterer er vi ikke særlig opptatt 
av, men fravær ser vi litt på, sier Erik Ødegård.

– Vi vil gjerne ha lærlinger som er interessert i maskiner, og 
det skader selvfølgelig ikke om de har vokst opp med det. Det 
er heller ingen ulempe om de kommer fra gård, for da er de som 
oftest praktikere, men det er selvfølgelig mange flinke folk som 
ikke har vokst opp på gård også. 

Sted: Fredrikstad

ÅRETS LÆREBEDRIFT 2022 – REGION ØST:  
BRØDRENE ØDEGÅRD MASKINDRIFT AS

BRØDRENE ØDEGÅRD MASKINDRIFT AS
Nominert av: MEF Region Øst
Hjemsted: Fredrikstad, Viken
Omsetning i 2021: Ca. 200 millioner kroner  
Antall ansatte: 85
Antall lærlinger: 6 (7,1 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag: 1 i anleggsrørleggerfaget, 3 i 
anleggsmaskinførerfaget, 2 i vei- og anleggsfaget.
Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 2

Espen Alvestad, daglig leder  
i OKAB Region Øst, lærling  
Ole-Herman Ødegård, 
fagansvarlig Espen Ødegård 
og lærling Jens Kristian 
Hermansen.
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– Her får lærlingene prøve 
seg på det meste, og de får 

mye ansvar, forteller Espen 
Ødegård, som har ansvaret 

for lærlinger i bedriften.



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.

– De aller fleste lærlingene våre har vært her i en utplasse-
ringsfase året før, så da blir vi jo kjent med dem. Vi har fire nye 
Vg2-elever på utplassering her nå, som alle blir lærlinger her neste 
år, sier Espen Ødegård.

BLIR KASTA UT I DET
– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan 
følges de opp?

– Jeg tror man lærer best når man blir kasta litt ut i det. Og 
det blir lærlingene her. De får prøve seg på det meste og får mye 
ansvar. Det første året er de mest med som grunnarbeidere. De 
lærer aller mest av å være i grøfta først, slår Espen Ødegård fast.

Lærlingene selv er enige i at det fungerer bra.
– Ja, jeg syntes det var greit å bli kasta rett ut i det. Lærekurven 

går jo rett opp på den måten, og vi har sklidd rett inn i miljøet 
her, sier anleggsmaskinførerlærling Ole-Herman Ødegård (20).

– De viser oss en gang eller to hvordan man skal gjøre ting, og 
så må vi prøve oss på egen hånd. Og det fungerer veldig bra. Selv 
har jeg vært lærling her i to år, etter først å ha vært utplassert her 
mens jeg gikk andre året på Kalnes videregående skole. Jeg tok et 
kryssløp, hvor jeg gikk Teknologi og industriell produksjon, før jeg 

byttet over til anleggsteknikk. Nå venter jeg bare på å ta fagprøven, 
og det skjer forhåpentligvis før jul, sier han.

– Vi får stadig høre, enten det er fra byggherrer eller andre 
bedrifter, at de er overraska over hvor flinke vi lærlingene er. Det er 
hyggelig å høre, og det tyder jo på at vi har lært mye her i bedriften. 
Jeg føler meg veldig hjemme her, sier Jens Kristian Hermansen 
(19), også han anleggsmaskinførerlærling.

– Jeg har vært her i snart to år nå, men jeg var også utplassert her 
før det. Det var litt tilfeldig, men etter at en lærer slutta på Tomb 
videregående skole, ble det til at jeg var her tre dager i uka resten 
av Vg2. Fagprøven skal jeg vel ta etter sommeren neste år, sier han.

VIKTIG MED SKRYT
– Vi har ingen egen fadderordning ennå, men vi vurderer å begynne 
med det. Når lærlingene er relativt nye, prøver vi å plassere dem på 
litt større prosjekter, hvor det er flere folk rundt dem og dermed 
lettere å følge dem opp. Man merker ganske fort hvem som er 
trygge og klarer seg greit selv, og hvem som ikke gjør det, sier 
Espen Ødegård som har ansvar for lærlingene.

– Det er forresten viktig å gi lærlingene skryt når ting går bra, 
så de ikke bare får høre det hvis det er noe som ikke går bra. Det 

er også bare å ringe meg hvis det skulle være noe. Og det gjør de 
også, sier han.

– Jeg ringer til Espen hvis jeg lurer på noe, og det har funka 
fint. Vi kan selvfølgelig ikke alt, men vi får vel til det meste, selv 
om andre kanskje gjør noen ting litt raskere enn oss ennå, sier 
Ole-Herman Ødegård.

– Når de har vært lærlinger i ett år, får de forresten sin egen 
firmabil, hvis de viser potensial til å få fast jobb. Det er kanskje litt 
råflott, men vi synes det er hyggelig, og vi merker at de vokser litt 
på det, sier Erik Ødegård. Lærlingene selv har selvfølgelig ingen-
ting imot denne praksisen, som de ikke var klar over på forhånd.

– Ja, det var veldig stas å få egen bil, sier lærlingene med brede 
smil.

VARIERT, ALLSIDIG OPPLÆRING
– Hvordan blir lærlingene fulgt opp i denne bedriften, sett fra 
OKABs ståsted?

– Jeg forholder meg mest til fagansvarlig Espen Ødegård. 

Sammen har vi halvtårssamtaler med lærlingene, hvor vi bruker 
kompetanseboka. Jeg følger dem også opp oftere hvis det er behov 
for det. Bedriften har hatt en utrolig utvikling og vokst mye de 
senere årene, som gjør at de nå kan sette lærlingene til en rekke 
ulike arbeidsoppgaver. Lærlingene får derfor en veldig variert og 
allsidig opplæring, forteller Opplæringskonsulent i OKAB, Geir 
Inge Mosling, som følger opp lærlingene hos Brødrene Ødegård.

– Det begynte jo bra med den aller første lærlingen de hadde, 
som fikk meget godt bestått på fagprøven i 2014. Men de senere 
årene har bedriften etablert mye bedre systemer for oppfølging 
av lærlingene. Nå blir de veldig godt ivaretatt, selv om de samtidig 
har økt lærlingeantallet betraktelig. De pleide jo å ta inn én eller 
to, men nå er de oppe i hele seks stykker. Bedriften er veldig på 
tilbudssiden når det gjelder lærlingene, og de gir ungdommene 
en sjanse. For eksempel tok de imot en lærling som hadde fått 
permisjonsvarsel i en annen bedrift på grunn av mangel på jobber, 
og de ga ham muligheten til å fortsette hos dem.

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

Lærlingene trives veldig godt hos Brødrene Ødegård. Jeg får 
tilbakemeldinger om at det er et godt arbeidsmiljø der, og de har 
det bra. Lærlingene har god progresjon og ting fungerer som det 
skal. Bedriften blir som sagt stadig flinkere til å ta imot og følge 
opp lærlinger, og særlig de senere årene har tilbakemeldingene 
vært svært gode, sier opplæringskonsulent Mosling. 

 « Jeg tror man lærer best når man blir kasta litt ut i det. 
Og det blir lærlingene her. De får prøve seg på det meste og 
får mye ansvar.»

Espen Ødegård, Brødrene Ødegård Maskindrift
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Når lærlingene har vært i bedriften i ett år, får de egen 
bil. Det hadde verken Ole-Herman Ødegård (t.v.) eller 
Jens Kristian Hermansen noe imot.

Daglig leder Erik Ødegård.

Lærlingene Jens Kristian 
Hermansen og Ole-Herman 

Ødegård betrakter bedriftens 
splitter nye Hitachi 530 LCH.
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Abax AS
3264 LARVIK
Tlf: 22 22 22 99
kundesenter@abax.no
www.abax.no

ABK-Qviller Anlegg
Postboks 64 Vollebekk
Tlf: 23 17 05 20
post@abkqviller.no
www.abkqviller.no/anlegg

ABS-Maskin AS
Postboks 34, 3051 Mjøndalen
Tlf: (+47) 3223 1810
post@abs-maskin.no
www.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
www.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
www.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
www.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
www.if.no

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

Kiesel Norge AS
1405
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
www.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
www.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



En bred faggruppe bestående av aktører fra fundamenterings-
bransjen har foreslått at faget plasseres til utdanningsprogrammet 
bygg- og anleggsteknikk, og er tiltenkt å følge hovedmodellen med 
to års opplæring i skole og to år i bedrift.

Utdanningsdirektoratet anbefaler å opprette et nytt lærefag i Vg3 
Fundamenteringsfaget med yrkesbetegnelsen fundamenteringsar-
beider. Det er foreslått at faget kan bygge på Vg2 Anleggsteknikk. 

Det er blitt utarbeidet en læreplan, og gruppen som jobbet med 
denne bestod av Stig Eriksen, GeoFund, Snorre Berget, Seabrokers 
og Einar Østhassel, MEF.

RELEVANTE KOMPETANSEMÅL
I svaret fra direktoratet står det at etablering av faget vil kunne 
bidra til en tilbudsstruktur som er ytterligere tilpasset arbeidslivets 
behov for spesialisert kompetanse. For samfunnet kan etablering 
av faget bidra til å redusere uønskede hendelser ved etablering 
av ulike bygg, anlegg og infrastruktur og økt kompetanse om 
risikovurderinger og sikkerhet særlig knyttet til geologiske forhold.

Fagopplæringen skal sette søkelys på relevante kompetansemål 
innenfor fundamenteringsbransjens hovedområder:

 ■ Fundamentering/ grunnforsterkning med tyngre og større 
riggutstyr.

 ■ Peling, sikring- og montasjearbeider i byggegrunnen.

Foruten elever/lærlinger via skolevei, kommer også et betydelig 
antall eldre arbeidstakere som forhåpentligvis er godt motivert for 
å formalisere sin realkompetanse i form av eget fagbrev og innenfor 
rammene av gjeldende tilbudsstruktur – som voksenkandidat!

FAGET SKAL GI KOMPETANSE INNEN FØLGENDE OMRÅDER:
 ■ Bruk av spesialmaskiner
 ■ Bruk av lovverk, norske standarder og prosesskoder 
 ■ Geoteknikk og grunnens beskaffenhet 
 ■ Rigg- og utstyrslære, produksjon og metode 
 ■ Sveising og montasje 
 ■ Laster, ytre miljø og byggegropsarbeid 
 ■ Rapport og protokollføring 
 ■ Helse, miljø og sikkerhet og sikker produksjon
 ■ Montering og vedlikehold av rigger

SLUTTVURDERING
Før fagprøven må alle som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, 
ha bestått en fem timers skriftlig eksamen laget ut fra læreplanen i 
faget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt. Eksamen 
skal ikke ha forberedelsesdel. Opplæringen i Vg3 Fundamenterings-
faget skal avsluttes med praktisk fagprøve som skal gjennomføres 
over minst tre virkedager. 

Nærmer seg godkjenning   
av fundamenteringsfaget

LASErbUTiKKENLASErbUTiKKEN
Tilbud fra 

laserbutikken

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

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

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

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

www.laserbutikken.nowww.maskinstyring.com

Sirius1 HSirius1 H

Kr. 7.900,-eks. mva.

LASErbUTiKKEN

Noen av deltakerne som stiller seg bak opprettelse av fag- og yrkes-
utdanning for Vg3 Fundamenteringsfaget. Fra venstre: John Petter 
Holtmon (Entreprenørservice), Anders Qviller (Geo FB), Svein Kverme 
(Seabrokers), Sigurdur Andri Sigurdsson (Seabrokers), Einar Østhassel 
(MEF) og Lars Oddvar Aulesjord (Aarsleff).

   

Invester i ny kompetanse
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

 

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!

På begynnelsen av året sendte partene for 
fundamenteringsfaget - Maskinentreprenø-
renes Forbund (MEF), Norsk Arbeidsmands-
forbund (NAF) og Entreprenøreforeningen 
for Bygg- Anlegg (EBA) - inn forslag til 
Utdanningsdirektoratet om opprettelse av 
Vg3 Fundamenteringsfaget. Siste nytt er 
at direktoratet anbefaler faget og utkast til 
læreplan er utarbeidet.
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

SIDE 61SIDE 60 ANLEGGSMASKINEN | NR.09 | NOVEMBER 2022ANLEGGSMASKINEN | NR.09 | NOVEMBER 2022

UTDANNING



SIDE 63SIDE 62 ANLEGGSMASKINEN | NR.09 | NOVEMBER 2022ANLEGGSMASKINEN | NR.09 | NOVEMBER 2022

MEF-NYTT

Region 
Øst

Region Sørøst

Region Sørvest

Region 
Vest

Region 
Midt

Region 
Nord

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SMARTMEF
MEFs flinke supportteam 
var på oppdateringssemi-
nar hos SmartDok i Alta i 
slutten av oktober. Nå er 
det bare å bestille Smart-
MEF, fra nyttår er det ikke 
lenger mulig å opprette nye 
prosjekter i KSMEF. Bestill 
på www.smartdok.no  

Kortreist er i tida. Folk et kortreiste grønsaker og 
kortreist kjøt til middag. Mange reiser på kortreist 
ferie. Fleire etterspør kortreiste varer og tenester. 

Dess kortare, dess betre.

Dessverre er det nesten ingen som snakkar om kortreiste 
massar. I Noreg køyrer vi entreprenørane kvar einaste 
dag hundrevis av kilometer med massar på tvers av 
kommunegrenser og byer, i staden for å lagre massane 
nært der vi hentar dei ut. Det er dårleg klimapolitikk, det 
er dårleg ressursutnytting og det er dårleg næringspolitikk.

Det er rart at eit land som på dei fleste andre områder er 
eit føregangsland i det grøne skiftet, lar massedeponering 
– altså lagring av massar - vere eit felt nesten ingen snakkar 
om. Våre politikarar vegrar seg for å ta i problemstillinga. 
Kvifor er det slik?

Årsaka er at den kommunale sjølvråderett er omtrent 
uavgrensa i forhold til massedeponi. Staten blandar seg 
ikkje inn. 354 kommunar – i eit land med langt mindre 
enn seks millionar innbyggjarar – har overlate heile 
politikkfeltet til det lokale folkestyret. Unntaket er når 
statsforvaltaren skal høyrast eller behandle klager.

At massedeponi er lokalpolitikk, er prinsipielt sett ikkje 
feil. Det er logikk i at lokalpolitikarane handterer korleis 
overskotsmassar skal transporterast og lagrast. Massane 
ein tek ut bør sjølvsagt lagrast lokalt og gjenbrukas lokalt. 
Problemet er at lokalpolitikarane vegrar seg for å setje 
av areal til massedeponi i eigen kommune. Er dei redde 
for å verta upopulær hos veljarane? Det kan iallfall virke 
slik, når resultatet er at massane vert transportert over 
unødvendig store avstandar.

MEF vil i 2023 bruke mykje tid på å få fortgang hos lokale 
og nasjonale myndigheiter på dette feltet. Vi arbeider etter 
prinsippet «så mykje gjenbruk som mogleg, så mykje 

deponi som nødvendig». Det vil uansett vere behov for 
betydeleg fleire anlegg i åra framover.

I Noreg er statlege myndigheiter svært tilbakehaldne 
med å detaljstyre kommunane i sitt planarbeid. Nasjonale 
politikarar vegrar seg for å stå for ein politikk som inneber 
detaljregulering av kommunane. Det er slik plan- og 
bygningsloven er bygd opp. 

Vårt konkrete forslag er at regjeringa må ta inn i sine 
statlege planretningslinjer at massehandtering er eit 
tydeleg mål som kommunane skal legge til grunn i si 
planlegging, jf. pbl § -6-2. Dette vil auke fokuset på behovet 
når kommunen rullerer sine kommuneplanar og utarbeider 
reguleringsplanar. Det er også dette synspunktet vi har 
fronta i vår dialog med regjeringa. 

På lengre sikt stoppar heile bransjen opp utan tilstrekkeleg 
kapasitet knytt til masse handtering. Difor er dette ei særs 
viktig sak for oss og våre medlemmer.

Øystein Hope
Styreleiar i MEF

KORTREISTE MASSAR

MEF HAR ORDET

REGION NORD

MEDLEMSMØTE I BODØ
Takk til Toyota Nordvik som stilte lokaler til disposisjon for møtet. Her fikk vi høre  
om den store satsningen på hydrogenproduksjon fra Glomfjord Hydrogen. Bodø 
Kommune snakket om utslippsfrie byggeplasser i framtiden og hvordan vi kan møte 
utfordringer sammen. 

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/



64 83 51 00
Døgnåpen vakttelefon

post@skoveng.no skoveng.no

Selvreisende tårnkran - jobber utslipps-
fritt via 32A stikkontakt. Dette gjør den  
til et grønnere alternativ, i tillegg til at  
den avgir mindre støy.

Snakk med oss i dag om ditt prosjekt.

Vi løfter grønt
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REGION ØST

NYE MEDLEMMER I REGION ØST 
➜ Cato Berntsen AS fra Gan i Avd. Oslo/Akershus 
➜ Jack Valleraune AS fra Borgen i Avd. Østfold  
➜ Nicolaysen anlegg og transport AS fra Grålum i Avd. Østfold 
➜ Windingstad transport AS fra Heggenes i Avd. Innlandet 
➜ Odal entreprenør AS fra Skarnes i Avd. Innlandet 
➜ Anleggsgartner Arnesen AS fra Brumunddal i Avd. Innlandet. 
Vi ønsker velkommen og ser frem til å bli kjent med dere!

UTDANNINGSMESSE
I slutten av oktober deltok OKAB på utdan-
ningsmesse for 9. og 10. trinn ved Vinstra 
vgs. og Nord Gudbrandsdal vgs. Vi hadde med 
oss Erlend Strand (Jon Strand AS) og lærlin-
gene Hans Elias Tarud (Jon Strand AS) og Ola 
Eglum Sveen (Stian Brenden Maskinservice AS). 
Sammen har vi sørget for at elever og foresatte 
fra ungdomsskolene i regionen har blitt godt 
opplyst om anleggsfagene før de nå skal søke seg 
til Vg1. Takk for innsatsen - sammen er vi best.

BRANSJE-/LÆRLINGDAG  
PÅ SOLØR VGS
OKAB Region Øst deltok på bransje-/lærlingedag på Solør vgs. avd. Våler 
26. oktober. Her møtte vi bransjeaktører og aktuelle opplæringskontor. 
OKAB Region Øst hadde med lærlingen Daniel Skrødahl fra Sandbæk 
maskin AS på Flisa. Stor takk for innsatsen, Daniel!

REGION SØRVEST

SAMLING FOR  
KVINNER I MEF
Tusen takk for en flott samling i Stavanger for Region 
Sørvest! Over 40 kvinner fra mange bedrifter i regionen 
som møttes for første gang. Håper å se flere av dere på 
ulike arrangementer, møter og kurs fremover. 

GRØFT  
OG GRAVING 
11. oktober gjennomførte EBA Agders HMS Forum og MEF 
et møte om "Grøft og Graving" med sikkerhet i grøft som 
hovedfokus. I salen var deltakere både fra våre entreprenø-
rer, bygg-entreprenører, oppdragsgivere og prosjekterende. 
De som deltok sitter igjen med høyt fokus og gode innspill i 
bagasjen! Tusen takk til alle som bidro.

REGION SØRØST

25 ÅRS MEDLEMSKAP I MEF
Asbjørn Tragethon daglig leder 
i Geilo Maskin AS, Knut Gunnar 
Rorge daglig leder i Øyfjell Maskin 
AS, Espen Øverbø daglig leder 
i Espen Øverbø og Ole Petter 
Strømme i Ole Petter Strømme AS 
har alle mottatt plakett for 25 års 
medlemskap i MEF. Vi gratulerer 

og takker for 
tilliten!

REKRUTTERINGSMESSER
De siste ukene har vi 
deltatt på messer for 
rekruttering av nye 
elever/lærlinger for 
anleggsbransjen med 
over 2000 elever til 
sammen. Det er flott 
å møte engasjert 
ungdom.Vi håper de 
velger våre bransjer!
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Økonomi

Klima & MiljøTeknologi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNONSE

KOSTNADSKUTT 
med miljøgevinst

Spar kostnader – beskytt miljøet – øk ytelsen

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

REGION VEST

MEDLEMSMØTE OG   
OMPA-OMPA I HAUGESUND
39 personar frå medlemsbedriftene og ein handelsavtale- 
partner (NOBI) deltok på medlemsmøte i Haugeund den 
15. oktober. Tema for møtet var info om MEF og arbeidet 
i avdelinga og på landsbasis, info om MEF Kvinner og 
det vart orientert om kva som skjer i MEF Region Vest 
framover med ulike arrangement. Som tradisjon tru gjekk 
ein frå medlemsmøte til den store oktoberfesten på Quality 
Hotell Maritim, med ompa-ompa og tyroller musikk, god 
mat med svineknoke og sauerkraut. Tusen takk til alle som 
gjorde denne kvelden supergod!

REGION MIDT

REKRUTTERING
OKAB Trøndelag deltok på karrieredagen på Støren  
19. oktober. Her rekrutteres det godt til anleggsbransjen.  
Takk til alle som kom innom oss!

MEF AVD. SKOG

NYTT  
MEDLEM
Skogsentreprenør Tor Olav 
Vevang er blitt medlem 
av MEF Skog. Tor Olav har 
base i Eikesdalen i Romsdal. 
Han kjører for Nortømmer. 
Vi ønsker Tor Olav varmt 
velkommen til MEF Skog.

GJEV PRIS
MEF Skog gratulerer Johansen Skog-
drift med prisen for Årets bedrift 
2021 i Elverum. Begrunnelsen er som 
følger: Prisen går til bedrifter som har 
gjort en særlig innsats for å utvikle virk-
somheten, stimulert til samarbeid mellom virksomheter, eller bidratt til positive prosjekter 
for Elverum. Det er ønskelig at vinneren framstår som en inspirasjonskilde som fremmer 
utvikling av næringsvirksomhet i bærekraftig retning innen samfunn, miljø og økonomi.

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



Som MEF-medlem med aktivt truck-kort 
hos Circle K, får du Avtalen/Koppen utdelt 
i disse dager.

Kun Avtalen 449,-
549 ,-

Premium Koppen  
og Avtalen 2023

Kun Avtalen 299,-
399 ,-

Standard Koppen 
og Avtalen 2023

Hipp Hurra 
for Koppen!

Koppen var en god deal i 2003, og holder seg godt som markedets ubestridte  
leder i 2023. Det er vi svært stolte av, og ser på det som et sterkt tegn på lojalitet fra 
kundene våre. Vi gleder oss derfor over å tilby to nye farger for 2023, og så mye varm 
drikke du ønsker hele året. 

Velkommen skal du være!
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