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

4 Elektronisk lagring, håndtering og sending av 
bilag og dokumentasjon

4 Maskin-, time-og materiellregnskap

4 Datafangst på anleggs-
 plassen

Komplett
økonomisystem for

entreprenører

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

REGNSKAP PROSJEKT HANDEL LØNN

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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I SAMARBEID MED:

GARANTIFORSIKRING
for MEF-medlemmer

Garantiforsikring dekker entreprenørens 
behov for å stille sikkerhet i forbindelse 

med utførelsen av en kontrakt. Nå kan MEF-
medlemmer kjøpe garantiforsikring i If.

ER DU INTERESSERT I ET TILBUD PÅ FORSIKRINGSGARANTI?
Da er du velkommen til å ta kontakt med  
Ulf Michaelsen på mobil 934 03 657 eller  

e-post: ulf.michaelsen@if.no.

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

Som medlem i MEF kan du få SafeZone i et 
bekymringsfritt mobilabonnement fra Telenor. 
Kontakt oss på 09000 for gunstige betingels-
er og mange andre Telenor fordeler. 
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Bransjen skal reise seg
Vi har vært gjennom nok et år utenom det vanlige. Pandemien var så vidt litt på hell da det brått brøt 
ut krig i Europa. Siden har vi alle forsøkt å leve så vanlig som mulig, mens vi har skult usikkert mot øst 
samtidig som prisene på enkelte varer og tjenester har økt i et tempo vi ikke kunne forestille oss for 
kort tid siden. Våre bransjer har som kjent blitt hardt rammet av disse prisøkningene, spesielt på diesel, 
strøm, stål, sprengstoff og andre innsatsfaktorer. I tillegg blir det nå bråstopp i mange store planlagte 
anleggsprosjekter, nettopp på grunn av den ekstraordinære økonomiske situasjonen. 

Utsiktene for 2023 ser dessverre litt dystre ut. MEF er i skrivende stund i ferd med å avslutte en 
omfattende medlemsundersøkelse, og tallenes tale er klar. Tradisjonelt optimistiske maskinentrepre-
nører, skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinningsbedrifter sliter med å se et lysende håp der 
framme. Når det gjelder bedriftenes oppdragsmengde, både nå og seks måneder fram i tid, samt deres 
ledige kapasitet til å påta seg nye oppdrag, er resultatene de dårligste som er registrert siden MEF 
begynte med slike undersøkelser i 2007.

Likevel skal vi ikke svartmale situasjonen fullstendig. Da regjeringspartiene AP og Sp nylig kom til enighet 
med SV om statsbudsjettet for 2023, fikk vi tre gode nyheter: Anleggsdiesel blir noe billigere (i og med at 
grunnavgiften avvikles), entreprenører skal slippe å betale moms på omtvistet beløp før endelig sluttoppgjør 
er avklart, og aktivitetsnivået på veivedlikehold opprettholdes. I tillegg fikk bransjen en julegave i form 
av at overgangsordningen for sentral godkjenning, som etter planen skulle avvikles  
1. juli i 2023, forlenges inntil nytt regelverk er på plass. Hundrevis av entreprenører som 
sto i fare for i praksis å bli «avskiltet» neste sommer, kan dermed puste lettet ut.

Vi i Anleggsmaskinen ønsker dere alle en fredfull jul og et forhåpentligvis frem- 
gangsrikt nytt år, til tross for litt mørke skyer på himmelen akkurat nå. Bransjen har 
vært gjennom tøffe tider før, og den har en egen evne til å reise seg igjen.

Runar F. Daler – rd@mef.no
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AKTUELT

VALVOLINE OIL AS

Industriveien 27B

2020 Skedsmokorset

www.valvoline.no

JOAKIM SKOGLUND

Key Account Manager C&I 

joakim.skoglund@valvoline.no

Tlf. 920 27 034

MARIUS KIRKEBYE

Key Account Manager 

Kommersiell transport & anlegg

marius.kirkebye@valvoline.no

Tlf. 936 58 868

SPESIALISTER PÅ MOTOROLJE 
FOR TYNGRE KJØRETØY

Valvoline tilbyr førsteklasses kvalitetsprodukter som tåler de tøffeste forhold, 

og er anbefalt for  lastebiler, busser og anleggsmaskiner. Produktene er 

utviklet for å gi økt holdbarhet, effektivitet og ytelse, og bidrar til blant annet:

TØFFE FORHOLD 
KREVER LANGVARIG 
BESKYTTELSE

✓ Redusert drivstofforbruk

✓ Kaldstartbeskyttelse

✓ Oksidasjonskontroll

✓ Driftsikkerhet

Valvoline™ ProFleet™  // All-Fleet™

Det er hovedsakelig tre saker anleggsbran-
sjen kan glede seg over i budsjettavtalen 
som kom i havn i desember: Anleggsdiesel 
blir billigere som følge av at grunnavgiften 
avvikles, til tross for at CO2-avgiften går 
noe opp; entreprenører skal ikke lenger 
behøve å betale moms på omtvistet krav, 
slik tilfellet er i dag; og aktivitetsnivået for 
veivedlikeholdet på riksveier opprettholdes.

VET HVOR KREVENDE DET HAR VÆRT
Vi møtte en travel finansminister i Oslo 
sentrum i førjulsstria. Han presiserte at 
anleggsbransjen har blitt spesielt prioritert 
i dette statsbudsjettet. Kanskje litt fordi 
han selv har så nært forhold til bransjen, 
men også litt som følge av påvirkning fra 
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

– Hvorfor er det viktig for deg som finans-
minister å prioritere anleggsbransjen nå?

– For det første er det en veldig mang-
foldig bransje, med et stort antall små og 
mellomstore bedrifter, som betyr mye for 
sysselsettingen og aktiviteten rundt om i 
hele landet, sier han. 

– I tillegg er det ikke til å legge skjul på at 
jeg er personlig svært engasjert i anleggs-
bransjen. Jeg har selv jobbet litt i et anleggs-
firma tidlig i 20-årene, og ikke minst har 
jeg nær kontakt – ikke bare i forbindelse 
med jobb, men også privat – med mange 
dyktige folk som jobber i bransjen. Så jeg 
vet hvor krevende det har vært med de økte 
kostnadene vi har sett det siste året. 

KRAFTIG POLITISK GREP
– Derfor utsatte vi også innfasingen av 

biodiesel. Den forrige regjeringen vedtok 
at innfasingen av biodiesel skulle økes fra 
1. juli i år. Det fikk vi utsatt, fordi vi visste 
at det bare ville øke kostnadene enda mer. I 
tillegg fjerner vi nå altså hele grunnavgiften 
på anleggsdiesel. Det hører med til sjelden-
hetene i norsk politikk at man fjerner en hel 
avgift, sier Vedum med sitt velkjente smil.

– Men samtidig øker jo CO2-avgiften. 
Hvor store lettelser er det egentlig snakk om?

– Det stemmer at CO2-avgiften øker, 
men likevel går det totale avgiftsnivået 
kraftig ned for anleggsdiesel. Og det er jeg 
glad for. Fjerningen av grunnavgiften inne-
bærer en avgiftslettelse på 1,95 milliarder 
kroner neste år, mens den økte CO2-avgif-
ten betyr 390 millioner ekstra i inntekter. 
Totalt blir det da 1,56 milliarder kroner 
mindre inn til staten. Så det er et veldig 
kraftig politisk grep, slår han fast.

UTGJØR EN STOR FORSKJELL
Ifølge Finansdepartementet anslås det at 
de samlede endringene i grunnavgift og 
CO2-avgift, samt innføring av omset-
ningskrav for biodrivstoff til ikke-veigå-
ende kjøretøy med 10 prosent, vil gjøre 
pumpeprisen på anleggsdiesel ca. 50 øre 
billigere per liter. 

– Hvor mye vil 50 øre egentlig ha å si for 
den enkelte bedrift der ute, med tanke på 
at dieselprisen nærmest har doblet seg det 
siste året?

– Altså, det er jo ingen revolusjon. Men 
ser man på vårt forslag sammenlignet med 
Høyres forslag, hvor de ikke har fjernet 
grunnavgiften, men bare økt CO2-avgiften, 

så blir anleggsdieselen 2 kroner og 26 øre 
billigere, inkludert moms. I tillegg gjør de 
noen mindre endringer på omsetningskrav, 
uten at det påvirker det i særlig grad. Vårt 
forslag utgjør dermed en stor forskjell, med 
tanke på hvor mye diesel en gravemaskin 
bruker i løpet av en dag, sier Vedum.

– I tillegg må det nevnes at vi har endret 
på ordningen med moms på omtvistet krav, 
som har vært et viktig ønske fra bransjen. 
Vi har også forbedret skatteordningen for 
pendlere, blant annet for de som bor på 
brakker. Så summen av det vi gjør i dette 
statsbudsjettet er ganske betydelig.

OPPTATT AV Å BREMSE PRISVEKSTEN
– Hvor viktig har innspillene fra MEF vært 
for arbeidet med statsbudsjettet?

– MEF har vært en viktig og dyktig aktør, 
som har sagt klart ifra og bedt om møter. De 
har riktignok jobbet for en litt annen modell 
på enkelte områder, men det de har vært 
mest opptatt av – avgiftsnivået på anleggs-
diesel og moms på omtvistet krav – har vi 
kommet dem godt i møte med, sier Vedum.

– Jeg er som sagt også personlig veldig 
engasjert i bransjen, og jeg vet hvor mange 
flinke, nevenyttige folk som kanskje har 
begynt med én gravemaskin og bygget seg 
et firma og skaper arbeidsplasser. Anleggs-
bransjen er blant de næringer som er mest 
utsatt for den økte prisveksten, og jeg er 
svært opptatt av å bremse den. Det er derfor 
vi har holdt igjen på mye i dette budsjettet, 
fordi vi er så opptatt av å få ned prisveksten. 
Det kan høres kjedelig ut, men det er utrolig 
viktig for norsk anleggsbransje, både for at 
offentlige byggeprosjekter skal gå sin gang, 
men ikke minst så alle de mindre, private 
prosjektene ikke stopper opp. Derfor er også 
anleggsbransjen blant de næringene som 
har blitt prioritert når det gjelder skatter 
og avgifter. Når det er sagt, vil summen av 
offentlige kroner som brukes til bygg og 
anlegg bli høyere i 2023 enn i 2022, avslutter 
Vedum, før han haster videre gjennom en 
julepyntet hovedstad. 

Anleggsbransjen går utvilsomt usikre tider i møte. 
Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV gir 
likevel betydelige lyspunkter på tampen av året. Finans-
minister Trygve Slagsvold Vedum har dessuten, ifølge 
ham selv, et personlig sterkt engasjement for bransjen.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Minister med 
hjerte for anleggsbransjen

VELKJENT SMIL: Finans-
minister Trygve Slagsvold 

Vedum sier han er sterkt 
engasjert i anleggsbransjen, 

og derfor har bransjen  
blitt spesielt prioritert i 

statsbudsjettet. 



Den nye traseen 
begynner å ta form. 

(Foto: LNS)

Sted: Trofors, Helgeland
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I snart 50 år har det vært planlagt å utbedre E6 forbi Trofors 
på Helgeland, men ulendt terreng, dårlig grunnforhold og skif-
tende politiske prioriteringer har gjort det vanskelig å komme 
til enighet om plassering av veien. Så sent som i 2020 måtte den 

vedtatte reguleringsplanen endres, på grunn av utfordringer med 
grunnforholdene.

Nå er imidlertid byggingen av ny E6 mellom Svenningselv og Lien 
godt i gang. Det er LNS AS som er totalentreprenør på prosjektet. 
Med seg på laget har de blant annet Risa AS og HAK Entreprenør 
AS som underentreprenører.

BILLIGERE OG BEDRE
– Vi var tre firmaer som var prekvalifisert til denne jobben. Foruten 
pris var organisering, gjennomføringsplan og tekniske løsninger 
vektlagt. Vi var ikke billigst, men scoret best samlet sett på kriteri-
ene og ble tildelt jobben 1. september 2021, forteller prosjektleder 
i LNS, Bernt Jøran Reinholtsen.

– Som følge av den tette konkurransen har Statens vegvesen 
foretatt ekstra kvalitetssikring for å sikre at fradragene i evalue-
ringsprosessen har gitt et korrekt resultat, uttalte Statens vegvesens 
prosjektleder Bård Nyland i en pressemelding i forbindelse med 
tildelingen høsten 2021.

Gjennom forhandlinger ble prisen senket, samtidig som ble 
kvaliteten hevet, het det videre i meldingen.

E6 forbi Trofors i Nordland har lenge vært en ulykkesbelastet flaskehals, med 
smal, svingete og til dels dårlig veibane. Nå bygges en helt ny vei på strekningen, 
men hovedentreprenør LNS må bryne seg på kupert terreng, myrområder, 
vernede vassdrag, nedlagte gruver og syredannende berggrunn.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Komplekst og viktig  
E6-prosjekt på Helgeland

– Dette er et viktig og kjærkomment veiprosjekt for Helgeland og for 
Nord-Norge. Det er gøy å få være med på, sier prosjektleder i LNS, Bernt 
Jøran Reinholtsen.

90 KM/T PÅ HELE STREKNINGEN
– E6 Svenningselv-Lien er en av de siste delene av den såkalte 
Helgelandspakken. Veien var egentlig planlagt lavere i dalen, men 
det var så komplekse grunnforhold, blant annet med kvikkleire, så 
den ble i stedet flyttet lengre vest enn opprinnelig planlagt trasé, 
fortsetter LNS’ prosjektleder Reinholtsen.

– Det ble også vurdert å legge veien på vestsiden, nedenfor 
jernbanelinja, men det var den samme grunnforholdsproblema-
tikken der, så nå bygger vi den over jernbanen i stedet. Den nye 
veien blir noe kortere enn eksisterende vei, og ikke minst blir det 
90 km/t-sone på hele veien, mot dagens 60- og 70-sone på store 
deler av veistrekningen.

BRUER, TUNNELER, VEI OG NÆRINGSOMRÅDE
– Prosjektet går ut på å bygge 10,5 km vei, med én stor bru i hver 
ende. Den ene, nærmest her vi befinner oss nå, er ca. 170 meter 

lang, mens lengre nord i parsellen kommer det en på nesten 400 
meter. Vi skal også bygge en jernbanebru, og i Trofors sentrum 
skal det bygges en gang- og sykkelbru, fortsetter Reinholtsen.

– Vi bygger også to tunneler. Den ene er kun 100 meter lang, 
for å etablere en viltovergang, mens den andre er 2020 meter lang. 
Det er HAK Entreprenør som har de fire bruene i underentre-
prise, mens Risa er underentreprenør på all veibygging i dagen. 
Selv driver vi begge tunnelene og bygger en betydelig mengde 
mindre bruer, kulverter og portaler til tunnelene. I tillegg skal vi 
etablere et stort næringsområde for kommunen like her borte, 
og vi har også hele administrasjonen og ansvaret for KS og ytre 
miljø i prosjektet, sier han.

GJENNOM NEDLAGT SØLVGRUVE
Prosjektleder Reinholtsen er klar på hva som er de største utfor-
dringene på prosjektet.

Dette er et komplekst prosjekt. Her ser man bl.a. tunnelåpningen, og jernbanelinja som går like over. (Foto: LNS)

LNS var ikke billigst, 
men scoret best samlet 

sett på kriteriene i 
anbudskonkurransen.



 «Det er vernede vassdrag her, blant annet med et gyteom-
råde, og det stilles ekstremt strenge miljøkrav i den forbindelse. 
Derfor tar vi tar kontinuerlig prøver av elva, for å forsikre oss 
om at vi ikke får sur avrenning.»

Bernt Jøran Reinholtsen, prosjektleder
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– Det er kompleksiteten. Vi bygger vei gjennom relativt kupert 
terreng. I tillegg går veitraseen tvers gjennom en gammel, nedlagt 
sølvgruve. Vi justerte veien 15-16 meter vestover under prosjekte-
ringen, for å unngå én gruvegang, men traseen går likevel gjennom 
andre gruveganger, og vi må bore oss tvers igjennom disse, forteller 
han.

– Det er også potensielt syredannende berggrunn i dette 
området. Vi mottok imidlertid nylig en rapport som viser at det 
ikke er så mye syre som vi fryktet, og det skal ikke være noen 
lekkasje. Det er vernede vassdrag her, blant annet med et gyteom-
råde, og det stilles ekstremt strenge miljøkrav i den forbindelse. 
Derfor tar vi kontinuerlig prøver av elva, for å forsikre oss om at 
vi ikke får sur avrenning.

VEI PÅ MYR
Den nye veitraseen bygges delvis gjennom myrområder, og totalen-
treprenør LNS har i samarbeid med Norges Geotekniske Institutt 

kommet opp med en spesiell løsning, som har fått mye medie-
oppmerksomhet – blant annet her i Anleggsmaskinen. Deler av 
veien bygges nemlig oppå myra, i stedet for å grave den ut, noe 
som skal redusere CO2-utslippene med 90 prosent sammenlignet 
med konvensjonell byggemetode.

– Vi ble nok premiert noe i anbudsprosessen for denne løsnin-
gen. Metoden er ikke helt ny, for den har vært brukt på mindre 
trafikkerte veier tidligere, men ikke på en vei av dette kaliberet. Det 
er en veldig god løsning i dette prosjektet, forteller Reinholtsen.

Metoden går ut på å legge fiberduk og et armerende nett på myra. 
Deretter legges flere lag med grus og etter hvert stein på toppen. 
Hvert gruslag er ca. 75 cm tykt, og det må gå to til tre uker før 
et nytt lag kan legges oppå, slik at underlaget tåler belastningen. 
Myra presses til slutt sammen til det halve, og blir da stabil nok 
til at veien kan legges på toppen. Samtidig bevares myra intakt og 
bevarer sitt naturlige vannivå på begge sider av veien. Membraner 
på tvers hindrer også vannet å renne ut langs veikroppen. Vannet 

i myra er som et hermetisk lokk, som hindrer planterestene i å 
brytes ned, og dermed at CO2 slippes ut.

– Når det hele har satt seg, etter ett og et halvt år, må vi fjerne 
halvannen til to meter av steinmassene igjen, før veien kan ferdigs-
tilles og asfalteres. Vi har for øvrig god massebalanse på prosjektet, 
og vi hadde egnet grus i området. Kortreist og miljøvennlig, sier 
Reinholtsen.

FRA VERSTING TIL BEST I KLASSEN
E6 Trøndelag grense–Majahaugen og E6 Flyum–Lille Majavatn 
er de to gjenstående delstrekningene i gigantprosjektet E6 Helge-
land. Når alt står ferdig, er det bygd omtrent 16 mil med ny E6 på 
Helgeland. Totalt vil det da ha blitt brukt 9,5 milliarder kroner 
på E6 Helgeland, fra Saltfjellet til Trøndelag grense, ifølge tall fra 
Statens vegvesen.

– Dette er et viktig og kjærkomment veiprosjekt for Helgeland 
og for Nord-Norge. Når hele Helgelandspakken er fullført vil 

Nordland gå fra å være et versting-fylke når det gjelder E6, til å bli 
kanskje best i hele landet. Det er gøy å få være med på, avslutter 
Reinholtsen fornøyd. 

E6 SVENNINGSELV-LIEN 
(del av Helgelandspakken)

Kontraktssum: Ca. 1,1 mrd. NOK (eks. mva.)
Totalentreprenør: LNS AS
Byggherre: Statens vegvesen
Start: Januar 2022
Ferdig: Veien skal åpne 1. november 2025

Bilder:
[10_Helgeland-1] Den nye traseen begynner å ta form. (Foto: 
LNS)

[10_Helgeland-2] – Dette er et viktig og kjærkomment veipro-
sjekt for Helgeland og for Nord-Norge. Det er gøy å få være 
med på, sier prosjektleder i LNS, Bernt Jøran Reinholtsen.

[10_Helgeland-3] Dette er et komplekst prosjekt. Her ser 
man bl.a. tunnelåpningen, og jernbanelinja som går like over. 
(Foto: LNS)

[10_Helgeland-4] OG/ELLER [10_Helgeland-5] LNS var ikke 
billigst, men scoret best samlet sett på kriteriene i anbuds-
konkurransen.

[10_Helgeland-6] LNS AS er totalentreprenør på prosjektet E6 
Svenningselv-Lien. Med seg har de blant annet Risa AS som 
underentreprenør. Her er Frode Nilsen (konsernsjef i LNS) og 
Bjørn Risa (daglig leder i Risa). 
[dette er to svært markante skikkelser i anleggsbransjen, så 
det bør være litt størrelse på bildet]

[10_Helgeland-7] LNS har, i samarbeid med NGI, kommet opp 
med en spesiell løsning på prosjektet. Deler av veien bygges 
nemlig oppå myra, i stedet for å grave den ut, noe som skal 
redusere CO2-utslippene med 90 prosent. (Foto: Foto: Henrik 
Lissman, Statens vegvesen)

LNS AS er totalentreprenør på  
prosjektet E6 Svenningselv-Lien. 
Med seg har de blant annet Risa AS 
som underentreprenør. Her er Frode 
Nilsen (konsernsjef i LNS) og Bjørn 
Risa (daglig leder i Risa). 

LNS har, i samarbeid med NGI, 
kommet opp med en spesiell  

løsning på prosjektet. Deler av 
veien bygges nemlig oppå myra,  

i stedet for å grave den ut, noe som 
skal redusere CO2-utslippene  

med 90 prosent. (Foto: Foto: Henrik 
Lissman, Statens vegvesen)



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

Ahlsell_annonse_Anleggsmaskinen_november_22.indd   1Ahlsell_annonse_Anleggsmaskinen_november_22.indd   1 04.11.2022   09:18:1604.11.2022   09:18:16

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.

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

Ta kontakt for et godt tilbud

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

innfestninger.

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

Vama U-plog    
Mange modeller!

Arbeidsbredder fra 3,35 til 6,70 meter. 

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

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

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

TH-7500LEPS270H



I The Qube, vegg i vegg med Clarion Hotel & Congress Oslo 
Airport, møtes entreprenører, utstillere, myndigheter og fagfolk 
til tre sosiale og faglige dager i januar. 

– Mange dyktige mennesker har jobbet mye med Arctic Entre-
preneur 2023. Vi har et bredt og solid faglig program og et under-
holdningsprogram jeg tror de besøkende vil like. Vi gleder oss 
veldig til å ta imot alle gjestene igjen, sier Kari Druglimo-Nygaard, 
MEFs prosjektleder for arrangementet.

FAGLIG PROGRAM
Et spennende, solid og aktuelt faglig program har alltid vært et 
kjennetegn ved Arctic Entrepreneur. Så også i 2023. Samferdsels-
ministeren kommer for å åpne seminaret på tirsdag, før vi går i 
gang med et av de heteste temaene for tiden, nemlig dieselprisen. 

Finansminister Vedum kommer for å møte bransjen. Han kjempet for 
å få på plass en kompensasjonsordning for bransjen i statsbudsjettet. 

I tillegg skal vi høre entreprenører fortelle om sin opplevelse 
med krisen som har vært de siste årene, og hvordan de har klart 
seg gjennom. 

KVINNETREFF MED LIKESTILLINGSMINISTEREN
Kvinner i anleggsbransjen har også i år en samling på Arctic Entre-
preneur. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen 
kommer for å holde innlegg, noe arrangørene er godt fornøyd med. 

– Vi ønsker å motivere damer i bransjen til å engasjere seg mer 
i medlemsaktiviteter, og at de skal ha et nettverk i hverdagen. At 
likestillingsministeren tar seg tid til å komme, setter vi stor pris 
på, sier Solvår M. Strand og Venche Kulbotten. 

Sted: Gardermoen

Det er igjen klart for 
Arctic Entrepreneur
Den 17. januar åpner dørene til Arctic Entrepreneur 2023. Bransjefolk fra hele 
landet møtes til fagprat, messe og fest i The Qube på Gardermoen. Her er noe av 
det som venter.
Tekst: Redaksjonen - anleggsmaskinen@mef.no

VINTERDRIFTSKONFERANSEN ER INNLEMMET I 
 ARCTIC ENTREPRENEUR

For første gang er Vinterdriftskonferansen en egen sesjon av 
fagprogrammet. Vinterdriftskonferansen ble tidligere arrangert 
av Statens vegvesen, men arrangeres nå av MEF i samarbeid med 
Bransjenettverk vinterdrift

– God vinterdrift har vært og vil i all fremtid være kritisk viktig 
for det norske transportsystemet. Forventingene om et sikkert, 
forutsigbart og fremkommelig veinett øker stadig, med krav om 
minst mulig klima- og miljøavtrykk.

For å utvikle dette området videre, er vi avhengig av at bransjen 
utvikler ny teknologi, systemer og tjenester i god dialog og felles 
forståelse med hverandre.

– Vinterdriftskonferansen er en viktig arena for dette, for deling 

av erfaringer, utfordringer og løsninger, og vi i Statens vegvesen 
ser frem til å møte dyktige bransjekolleger på Arctic Entrepreneur, 
sier avdelingsdirektør Trond Andersen i Teknologiavdelingen i 
divisjon Drift og vedlikehold.

VA OG GJENVINNING PÅ PROGRAMMET
Onsdag blir det parallelle sesjoner med vann og avløp og gjen-
vinning. Thomas Breen, direktør i Norsk Vann åpner sesjonen 
om VA. Advokat Lars Berntsen i Berngaard AS kommer for å 
fortelle om totalentreprise i VA-prosjekter. Det blir også innlegg 
om grunnforhold og overvann. 

Havarikommisjonen deltar på gjenvinningsseminaret for å 
fortelle om sitt syn på renovasjon og transport. I tillegg står blant 
annet massehåndtering og massedeponi på agendaen. 
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AEBI SCHMIDT NORGE AS ................................Stand: 105
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TESS AS ...................................................................Stand: 135

TESS AS ..................... Stand: 108,Stand: 109,Stand: 97
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TØRSET TRADING AS ..........................................Stand: 130
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VOLUE TECHNOLOGY AS ..................................Stand: 82
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Hurtiglading uten  
tilgang til strøm?

www.eldrift.no – SIMPLER AND SAFER CHARGING – Part of NMI Group

Besøk oss på ARCTIC ENTREPRENEUR stand 106

Arctic Entrepreneur 2023  
– Utstillerliste og kart

Onsdag ettermiddag vil kunnskapsminister Tonje Brenna utrope 
vinneren av Årets lærebedrift. Det skjer i utstillingshallen.

EGEN SPRENGNINGSDAG 
Torsdag blir det som i «gamle dager», egen sprengningdag. 

– Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap forteller 
om nye utfordringer knyttet til elektrifisering, brann og spreng-
stoff, og de har tradisjonen tro en gjennomgang av siste nytt og 
hendelser siste året, sier Frode M. Andersen, leder for HMS/KS 
og fagansvarlig for sprengning i MEF.

STOR OG SPENNENDE UTSTILLING
Utstillingen på Arctic Entrepreneur er også i 2023 fyldig og variert. 
Arrangøren har videreført og videreutviklet konseptet der matser-
vering og mye av "det sosiale livet" foregår i den store utstillings-
hallen. Her kan man med andre ord få seg en matbit, slå av en 
prat med kjenninger og få med seg nyheter på utstyrsfronten fra 
leverandørene. Alt i samme rom. Med over 100 utstillere samlet, 
vil det være mulig å finne noe interessant. 

Som gjest kan du besøke utstillingen helt gratis, men du må 
betale for lunsj, seminarer og middager.

VARIERT UNDERHOLDNING
Faglig program og utstilling er vel og bra. Men det er på kveldstid 
moroa virkelig starter. Som vanlig har arrangøren lagt opp til et 
solid kvelds- og underholdningsprogram: 

 ■ Tirsdag kveld – Vinterfesten. Komikerne Martin Beyer Olsen 
og Christian Mikkelsen står på scenen. 

 ■ Onsdag kveld – Brakkemiddag. Komiker Henrik Fladseth er 
konferansier og det funky bandet The Feelgood Orchestra står 
scenen. Og ja, det serveres flesk og duppe! 
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Kart over stands på messeområdet. De blå var ennå ikke solgt da bladet gikk i trykken i desember. 
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AKTUELT Vi tilbyr prioritert 
påvisning for deg som 
har det travelt

Velg ønsket dato i GeoGrav-appen 
eller i Ledningsportalen

Vårt ordremottak bekrefter bestillingen

Felttekniker møter deg på grøfta

Enkel bestilling av prioritert påvisning

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

Vi tilbyr prioritert påvisning 1-5 virkedager 
fra bestilling -alt etter ditt behov. 
Påvisning bestilles enkelt via 
GeoGrav-appen eller via Ledningportalen

Bestill her

– Med SESU-Cable unngår vi utvendige lodd, og vi slipper å spyle 
det ned i bunnen. SESU-Cable kan vi bare legge rett på bunnen. 
Det synker av seg selv, og det beskjedne røret utgjør et minimalt 
og helt akseptabelt inngrep.

Det sier Trond Wiggo Pollestad i en pressemelding fra selskapet 
Hallingplast. Pollestad er til daglig prosjektleder i Lyse Fiber, og 
i høst er han én av to prosjektledere innleid på et prosjekt med 
etablering av en fiberforbindelse mellom Stavanger og Oslo.

Det utvendig beskjedne trekkerøret som har blitt lagt i en trasé 
fra Dirdal over fjellet til Seljord rommer nemlig en forbindelse som 
er alt annet enn beskjeden. Den er en del av et nettverk Altibox 
Carrier er i ferd med å bygge, som strekker seg fra Newcastle i 
Storbritannia via Stavanger til Oslo. Samtidig er det bygget en 
forbindelse fra Hamburg, gjennom Danmark og som undervanns-
ledning over Skagerrak til Larvik.

STERKERE DIGITALT NETT MELLOM NORGE OG VERDEN
Forbindelsen kobler Norge til digitale knutepunkter som London, 
Brussel, Amsterdam og Hamburg. Med en kapasitet på 260 terabits 
pr. sekund vil det nye nettverket fra Altibox Carrier gi en kraftig 

forbedring av datakapasiteten mellom 
Norge og resten av verden. Den gir også 
en sårt tiltrengt sikkerhet og robusthet 
i nettet.

– Ja, redundans er et hovedpoeng. 
Når noen knekker forbindelsen et sted 
med gravemaskin – og det vil skje – må 
man være sikre på at ikke hele nettfor-
bindelsen til Europa kneler med det 
samme, sier Pollestad.

Men før man kommer så langt må 
man få strukket kabelen fra innerst 
i Ryfylke, gjennom et temmelig tøft 
terreng over fjellet ned til Tyrifjorden på Ringerike.

Den jobben er det altså Lyse som gjør for Altibox. Det er første 
gang det blir bygget en digital forbindelse som dette i denne delen 
av landet. Alle store forbindelser av denne typen ligger der det fra 
før går store veier og/eller jernbane. Her blir det altså bygget en 
ny «vei» for datatrafikken, i et område der det fra før er lite vei og 
mye følsomt fjellterreng.

En ny fiberforbindelse skal styrke og sikre nettforbindelsen mellom øst og vest. 
Trekkerør av typen 40 mm SESU-Cable har gjort det mulig å legge fiberforbindelsen 
gjennom fjellvann og følsomt fjellterreng, med vesentlig mindre graving og inngrep.
Av: Redaksjonen – anleggsmaskinen@mef.no

Legger «digital motorvei» 
mellom Stavanger og Oslo

Trond Wiggo Pollestad, 
prosjektleder i Lyse Fiber 
AS. (Foto: Lyse Fiber) 
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AKTUELT STEDFESTING 
OG INNMÅLING
AV LEDNINGER
Visste du at du kan bestille ledningsmåling 
samtidig som du bestiller kabelpåvisning?
Vi hjelper deg med stedfesting og innmåling  
i henhold til kravene i  
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

FIBER OVER FJELLVANN OG I FJELLTERRENG
Gjennom mye av traseen skal fiberen strekkes over fjellvann og 
gjennom våtmarksområder, samt langs veier der det ikke er mulig 
å grave langs veien på vanlig måte.

Her har man valgt å bruke 40 mm SESU-Cable fra Hallingplast 
som trekkerrør. Det samme har Pollestad og hans kollegaer gjort 
på et par elvekryssinger, der SESU-Cable har blitt skjøtet inn mot 
konvensjonelle trekkerør.

Når man først tar jobben med å legge trekkerør gjennom følsom 
natur som dette, så legger man ikke bare det ene røret man trenger 
i dag. Her har Lyse samtidig lagt ned flere parallelle trekkerør. 
Forbindelsen som er lagt nå er på 288 fiber, men trekkrøret har 
kapasitet på godt over 1000 fiber per rør.

– Vi legger rør hvor det er plass til å blåse flere hundre fibre. I 
praksis betyr det at strekningen har enorm kapasitet og at vi også 
har gode muligheter til å utvide kapasiteten dersom det skulle bli 
behov for det, sier han.

SESU-Cable er et dobbeltvegget PE-rør med innlagt vekting 
mellom rørveggene. Det gjør at røret synker av seg selv i vann og 
våtmark, og krever dermed betydelig mindre inngrep med graving 
og annet maskinarbeid. Vektingen innlagt i rørveggen består av en 
type stein, og danner en solid beskyttende kappe rundt kabelen.

Det eneste alternative trekkerøret er et armert rør som ikke kunne 
leveres i stor nok dimensjon, og til en vesentlig høyere pris per meter.

IDEEN KOM FRA EN MASKINENTREPRENØR
– Det er enkelt å legge, og har gitt oss store besparelser i både 
kostnader og inngrep fra graving. Når alle andre løsninger har 
feilet eller vært for dyrt, så har SESU-Cable vært løsningen for å 
trekke fiber gjennom dette terrenget. Det er et kjempeprodukt, 
sier Pollestad.

Ideen om å bruke SESU-Cable kom fra maskinentreprenør 
Torbjørn Reime, som er Lyses underleverandør på prosjektet. 
Erfaringene så langt er gode, og prosjektleder Trond Wiggo Polle-
stad mener det er et godt produkt også på senere fiberprosjekter.

– Det er kun ett alternativt produkt på markedet, og det er 
dyrere. Det brukes mye «egenmekk-løsninger». SESU-Cable funge-
rer godt. Ideellt sett skulle gjerne innerrøret vært rillet for å gjøre 
det lettere å blåse fiberen etter legging. Men det fungerer godt også 
med glatt rør. Dette er noe jeg tror vi vil bruke mer av, sier han.

Forbindelsen over til Tyrifjorden er nå på det nærmeste ferdig 
lagt. Derfra inn til Oslo er det Viken Fiber som tar over. Snart har 
Norge fått en betydelig sterkere og bedre dataforbindelse med 
resten av verden, delvis takket være noen mil med SESU-Cable 
fra Hallingplast. 

Fiberforbindelsen trekkes over lange strekk med fjellvann og våtmark. 
(Foto: Anders Hauge)

Torbjørn Reime Maskin er klare til å  
trekke ut mange kilometer med SESU- 
Cable trekkerør. (Foto: Ole Rinden)



SIDE 24 ANLEGGSMASKINEN | NR.10 | DESEMBER 2022

AKTUELT

NS 8141 – som ofte bare blir kalt «rystel-
sesstandarden» – er en serie standarder 
som omhandler vibrasjoner og støt med 
veiledende grenseverdier for bygge- og 
anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk. 

Det er del 1 av denne serien, NS 8141-1 
Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt på 
byggverk, inkludert tunneler og bergrom, 
som nå er revidert. Oppdateringen kommer 
som følge av ny kunnskap om sammenhen-
ger mellom vibrasjoner og bygningsskade, 
og flere av faktorene er endret og forenklet.

KONKRET OG FORBEDRET
– Den nye standarden baserer seg på stan-
darden fra 2001, og det er viktig for oss at 
den baserer seg på det som har vært gjel-
dende innenfor sprengningsarbeid helt 
siden 2001, sier MEFs Frode M. Ander-
sen, som også sitter i komiteen hos Norsk 

standard som arbeider med vibrasjoner og 
bygningsskader.

– Med de nye endringene får spreng-
ningsbransjen mer reelle grenseverdier 
å forholde seg til når det gjelder spreng-
ningsarbeider i nærheten av byggverk. Den 
nye standarden er etter vårt syn også mer 
konkret med tanke på beregning av gren-
severdier, slik at man kan unngå uheldig 
kombinasjon av flere reduksjonsfaktorer. 
Dette har entreprenørene hatt negative 
erfaringer med over tid, både med hensyn 
til økonomi og gjennomføringsevne, sier 
han.  

GYLDIG FRA NOVEMBER
Standarden ble offisielt utgitt 4. november 
2022, og er dermed allerede gyldig og kan 
tas i bruk.

– På grunn av inngåtte kontrakter ved 

pågående prosjekter, tar det gjerne litt tid 
før nye og/eller reviderte standarder tas i 
bruk for fullt. Nye 8141-1 bør likevel legges 
til grunn ved nye prosjekter. Veiledningen 
til NS 8141-1 er også under revisjon, og 
den nye utgaven er ventet i løpet av første 
halvår 2023, avslutter Frode M. Andersen. 

KABELPÅVISNING 
I STEDET FOR KART

Færre graveskader 

Enkel bestilling

Tryggere, mer effektivt, mer nøyaktig

Påvisning før du graver

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

Enkelte ledningseiere har bestemt at det i 
visse tilfeller er tilstrekkelig å grave etter kart. 
Du kan likevel bestille påvisning fra oss via
Ledningsportalen for å gjøre 
gravearbeidet enklere og tryggere!

Bestill her

– En forenklet og mer konkret standard, som vil bidra til at entreprenører vil kunne 
gjennomføre sprengningsarbeider på en mer hensiktsmessig måte, uten å skade 
konstruksjoner, sier Frode M. Andersen i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). 
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Ny rystelses- 
standard lansert

Frode M. Andersen 
har fagansvar for 
sprengning i MEF. 
(Foto: MEF)



KANDIDAT 1

Thore Magnussen & Sønn AS: 

Nominert av: MEF region Nord

Hjemsted: Limstrand, Lofoten

Omsetning (2021) ca. 170 millioner kroner    

Antall ansatte: 70 

Antall lærlinger: 3 (4,3 % av arbeidsstokken) 

Lærlinger i hvilke fag: 2 i anleggsmaskinførerfaget, 1 i 
anleggsmaskinmekanikerfaget

Antall fagbrev siste tre år: 9

KANDIDAT 3

Landmark Maskin AS:

Nominert av: MEF region Vest

Hjemsted: Mosterhamn (Bømlo), Vestland

Omsetning (2020) 160 millioner kroner 

Antall ansatte: 75

Antall lærlinger: 8 (10,7 % av arbeidsstokken)

Lærlinger i hvilke fag: 4 i anleggsmaskinførerfaget,  
1 fjell- og bergverksfaget,  
1 i anleggsrørleggerfaget, 1 vei- og 
anleggsfaget, 1 i betongfaget.

Antall fagbrev siste tre år: 8

KANDIDAT 4

Søbstad AS: 

Nominert av: MEF region Midt

Hjemsted: Tiller, Trondheim, Trøndelag

Omsetning (2021) Ca. 460  millioner kroner  

Antall ansatte: 180

Antall lærlinger: 20 (11,1 % av arbeidsstokken)

Lærlinger i hvilke fag: 2 i anleggsmaskinførerfaget, 
1 fjell- og bergverksfaget, 1 i 
tømmerfaget, 6 i betong- 
faget, 2 i anleggsgartnerfaget 
og 9 i anleggsrørleggerfaget.

Antall fagbrev siste tre år: 38

KANDIDAT 5

Næsbø Skog AS: 

Nominert av: MEF fagavdeling Skog

Hjemsted: Hegra, Stjørdal, Trøndelag

Omsetning (2021) Ca. 83 millioner kroner

Antall ansatte: 30

Antall lærlinger: 3 (10 % av arbeidsstokken) 

Lærlinger i hvilke fag: 3 i skogfaget

Antall fagbrev siste tre år: 5

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ønsker å premiere foretak 
som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging 
av lærlinger og/eller lærekandidater. Håpet er at prisen kan bidra 
til å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av 
næringslivet hver eneste dag, og at den vil inspirere og motivere 
bransjen som helhet.

ÅTTE KANDIDATER
Tidligere var det seks kandidater til den høythengende prisen; én 
fra hver geografiske region i MEF. I år er også fagfeltene brønn-
boring og skog representert med hver sin kandidat, så totalt er 
det hele åtte nominerte, håpefulle bedrifter. 

 Ifølge MEFs priskriterier er det hovedsakelig to måter en 
bedrift kan utmerke seg særlig positivt på: 
1) Bedriften kan vise til høy gjennomføringsgrad for lærlinger 
og/eller lærekandidater som begynner i bedriften; en høy andel 

har bestått fagprøven eller kompetanseprøven.
2) Uavhengig av gjennomføringsgrad kan bedriften vise til at 
lærlinger og/eller lærekandidater har hatt en svært positiv utvikling 
når det gjelder mellommenneskelig ferdigheter og beherskelse av 
faget. Utviklingen hos lærling/lærekandidat skyldes i betydelig 
grad tett oppfølging fra bedriftens side. 

JURYEN
Juryen som har fått den svært vanskelige oppgaven med å kåre en 
vinner blant de åtte sterke kandidatene, består av representanter 
fra Norsk Arbeidsmandsforbund, MEF og OKAB. Juryformann er 
Tone C. Gulliksen, som også er leder for kompetanseavdelingen 
i MEF. 

De åtte nominerte bedriftene har alle blitt presentert her i Anleggs-
maskinen i høst: Her er en kjapp oppsummering: 

Hvem blir årets 
lærebedrift 2022?
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) skal som 
vanlig kåre landets beste lærebedrift. Kunnskaps- 
minister Tonje Brenna skal dele ut den høyt- 
hengende prisen på Arctic Entrepreneur i januar.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

KANDIDAT 2

Heldal Entreprenør AS: 

Nominert av: MEF region Sørvest

Hjemsted: Lillesand, Agder

Omsetning (2021) 190 millioner kroner  

Antall ansatte: 80

Antall lærlinger: 9 (11,3 % av arbeidsstokken)

Lærlinger i hvilke fag: 6 i anleggsmaskinførerfaget,  
1 i anleggsmaskinmekanikerfaget,  
2 i anleggsrørleggerfaget

Antall fagbrev siste tre år: 7

KANDIDAT 6

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 fagbrev siste tre år: 3
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KANDIDAT 7

Båsum Boring AS:

Nominert av: MEF avd. Brønn- og spesialboring

Hjemsted: Krøderen, Viken

Omsetning (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

KANDIDAT 8

Brødrene Ødegård Maskindrift AS: 

Nominert av: MEF Region Øst

Hjemsted: Fredrikstad, Viken

Omsetning (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 fagbrev siste tre år: 2

Tøffest i klassen • isuzu.no

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

KONGEN AV PICK-UP HAR BLITT HELT NY!

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

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

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

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

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

Pick-UP

Black Edition

Trooper

Magnum

Arctic Truck

VELG MELLOM

LEASINGKAMPANJE 
2.929,- 

PR MND EKS MVA
* 4 dørs premium automat Black Edition inkl. Vinterhjul. 
3 års leie/45 000 km. Forskuddsleie kr 85 000,- Rente 
6,25% I tillegg kommer frakt, termingebyr med Kr 95,- 
og etableringsgebyr med 4.795,-. Alle beløp er eks. mva. 
Bilen er 2 seters varebil.

Nye Isuzu D-Max er utstyrt på nivå med topp moderne personbiler. Ta plass 
og opplev bl.a. nye el.justerbare premium skinnseter, trådløs Apple CarPlay, 
adaptive cruise control, 8 høyttalere, justerbart skinnratt – alt for å skape 
den beste kjøreopplevelsen. Isuzu er markedets sikreste Pick-Up, belønnet 
med 5 stjerner i Euro NCAP i 2022.

Ekstremt høyt 
utstyrsnivå

Sterke 
spesifikasjoner

Klasseledende 
sikkerhet Raskest levering

«Konkurrenter: Se opp!»
  Yrkesbil

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

KONGEN AV PICK-UP!
og raskest levering

Isuzu 2022 nov Anleggsmaskinen nr 10.indd   1Isuzu 2022 nov Anleggsmaskinen nr 10.indd   1 02.12.2022   10:1002.12.2022   10:10

Ekstrand 
SPYLETANK 
6000 liter

Ekstrand Verksted AS, Langesundsveien 90, 3961 Stathelle.
For mer info: +47 35 96 87 00   |   post@ekstrand.no   |   www.ekstrand.no
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Vi møter Jon Arild Jøingsli hjemme på gården i Skjåk, lengst 
vest i Ottadalen (rett før du kjører opp på Strynefjellet), hvor 
han tilbringer tiden etter å ha vært på serviceoppdrag for Nasta. 
Her har han samlet og tatt vare på saker og ting fra da både han, 
foreldrene, besteforeldrene og sikkert også fra da oldeforeldrene 
var unge. Han tar imot oss på gårdstunet og viser oss inn i en 
gammel arbeidsbrakke. 

– Anleggsbrakka tilhørte tidligere en entreprenør i Lom. Taket 
hadde ramlet ned og gulvet sto under vann da jeg så på den, og i 
tillegg var veggene også i dårlig forfatning, men jeg fikk den mot at 
jeg hentet den. Jeg har alltid drømt om å ha en slik plass hvor jeg 
kan stille ut litt av anleggshistorien jeg har, sier Jøingsli. Etter en 
del timer med restaurering og maling, har han satt brakka tilbake 
i tilnærmet original stand. Innvendig har han fått plass til litt av 
alle tingene han har samlet opp gjennom årene. Her er gamle 

arbeidsklær, oljebokser, bruksanvisninger, bilder, anleggsblader, 
kaffekopper osv. 

AVTALE MED MOR
Jøingsli forteller at han har vært interessert i å ta vare på, og samle 
på gamle ting så lenge han kan huske. Da han fikk traktorlappen 
som 16-åring begynte han å kjøre rundt i distriktet å samle opp 
ting, spesielt fra miljøstasjonen. 

– Jeg hadde avtale med mor mi om at så lenge jeg tok med meg 
noe hjem, måtte jeg også levere noe tilbake. Skled noe ut etter 
hvert den avtalen, men hvis jeg skulle kjøpe meg noe så skulle jeg 
selge noe. Den avtalen gikk i vasken da jeg kjøpte meg en buss og 
solgte en moped, sier Jøingsli. Han begynte for alvor å samle da 
han var ca. 25 år, og har drevet med det siden.  

– I de senere årene har jeg fått mer interessen for å stille ut og 

vise frem det jeg har, og ta vare på dette, enn å samle noe mer, 
sier han. Dette har han absolutt lykkes med. Inne på låven, i det 
som en gang var fjøset, er det bygget opp en gammel landhandel 
med tidsriktig innredning. Her er hyllemetere med gamle esker, 
bokser, tuber og en rekke produkter som ble solgt over disk i 
tidligere tider. I resten av fjøset er det fyllt opp med gamle skilt, 
plakater, jukeboks, møbler og et par kjøretøy. 

– De siste dyrene forlot fjøset i 2004 og det begynte å forfalle. 
Da jeg var uten førerkort noen måneder i 2010, fikk jeg tid til 
å bygge det opp og begynte å fylle opp med tingene jeg hadde 
samlet, sier Jøingsli. 

MANGE TITUSENER FØLGERE
Jøingsli forteller at de fleste som kommer på besøk blir overrasket 
over hvor mye han har samlet og stilt ut. 

– Det er mange som ikke skjønner hvor jeg har fått tak i alt, men 
når de kommer oppover hit så ser de at det står noe alle steder 
oppover dalen her, sier han. Noe vi kan skrive under på. For bare 
noen få hundre meter unna står flere gamle Brøyt og en gammel 
Volvo BM baklaster, og når man kjører oppover Ottadalen er det 
nesten som å kjøre gjennom Maihaugen og Teknisk museum 
samtidig – det er noe gammelt over alt. 

Han forteller at rett etter at han var med i tv-serien Wunder-
land, kom det folk til gården hele tiden. Det spilte ingen rolle for 
folk om det var lørdags- eller søndagskveld, eller midt på natta. 

– Det er mange som kommer her og trur at jeg og Svein Arne 
sitter borti tømmerstua og drikker øl hele tiden, og ikke skjønner 
at det eneste vi egentlig driver med er å jobbe, sier han med et 
smil. Selv om de siste Wunderland-episodene han og makker 
Hugsten var med i ble spilt inn i 2018, og at han ikke annonserer 

Jon Arild Jøingsli ble kjent for mange nordmenn gjennom tv-serien Wunderland, 
og sammen med makkeren Svein Arne Hugsten fulgte vi ham da han dro på raggen 
i Norge og i utlandet. Til vanlig er den sindige skjåkværingen mekaniker hos Nasta, 
og hjemme på gården samler han på gamle klenodier og snurrepiperier. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no 

Reparerer maskiner  
på jobb, og drar på 
raggen på fritiden

Sted: Skjåk, Ottadalen

Jon Arild Jøingsli har jobbet som 
servicemekaniker hos Nasta i snart 
15 år. Daglig oppdaterer han sine 
40 000 følgere på TikTok i hva 
arbeidsdagen består av. På fritiden 
samler han på gamle ting og kjøre-
tøy, og drar på raggen. 

I fjøset har han stilt ut mye av tingene han har samlet opp gjennom årene. Bildet av Jøingsli og Svein Arne 
Hugsten på Wunderland-plakaten ble tatt i Memphis under den første USA-turen.

Jøingsli begynte i Nanset Standard i 2008, og da selskapet skiftet navn til 
Nasta tok han vare på mye av utstyret med det tidligere firmanavnet på.
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Reduser dine kostnader med Webasto varmeløsninger

Engine-off systemet fra Webasto gjør det enkelt for deg å redusere 
dine kostnader. Samtidig med at den øker komforten i ditt kjøretøy 
markant. Den samlede besparelse kan være betydelig, men avhenger 
av antall tomgangs timer.

Beregn din besparelse her: http://apps.webasto.com/index.php?id=3263

noe, kommer det stadig folk innom for å se på samlingen hans. 
Men det er kanskje ikke så rart, han er nemlig godt synlig på 
sosiale medier. 

– Jeg har over 23 000 følgere på Instagram, 40 000 på TikTok og  
ca. 9000 på Snapchat, sier Jøingsli. Når det gjelder Facebook er 

han ikke sikker, men på hans private konto er det ikke plass til flere 
venner, og så har han noen andre Facebook-kontoer hvor det er 
mange tusen følgere. I tillegg legger han stadig ut filmer på Youtube. 

VOLVO MED VEIHØVEL
En av filmene som fikk mange «likes» var en han la ut da han 
startet opp sin egen Brøyt X2, etter at denne hadde stått en stund. 
Nylig la han ut en filmsnutt hvor han brukte en 1943-modell Volvo 
LV127 lastebil til å trekke en veiskrape. Sistnevnte brukt på gamle 
Strynefjellsveien, og denne har Jøingsli hatt siden han var 18-19 år. 

– Det var ikke noe lett jobb. Selv om alt ble smurt opp, må det 
være verdens tyngste ratt i Volvoen, og i tillegg ser man ingen 
verdens ting, og en clutch som gjør at det ikke er mulig å slure 
seg i gang, sier han. Ut fra noen gamle bilder Jøingsli har sett, så 
er høvelen levert av Ankerløkken til Statens vegvesen på slutten 
av 1930-tallet, mest sannsynlig i 1938. Høvelen har tre ratt foran, 
dette for at den som manøvrerte den skulle stå oppe på lasteplanet, 
for enkelt å kunne kaste grus ned på veien da det var behov for det. 
Senere modeller av veihøvelen ble tilpasset for bruk bak traktor, 
og fikk rattet bak for lettere håndtering av høvelen. 

VERDENS STØRSTE OMRÅDE
Da Jøingsli begynte som servicemekaniker hos Hitachi-forhand-
leren Nanset Standard i 2008, nå Nasta, hadde han det han selv 

omtaler som verdens største område. Det strakk seg fra Høyanger 
i sør-vest til Molde i nord-vest, Lillehammer i sør-øst og Folldalen 
i nord-øst, pluss litt i Valdres. 

– Nå i dag skjønner jeg ikke hvordan jeg fikk det til, men jeg 
var jo på reise og bodde på hotell hele tiden, sier han. Dette var 
på samme tid som Hitachi serie-3 ble lansert, en serie som ble 
veldig godt mottatt i anleggsbransjen, og forhandleren solgte 
veldig mange maskiner. Jøingsli forteller at det ble satset veldig på 
service i selskapet i den perioden. Det førte til at det ble ansatt flere 
servicemekanikere. Blant annet ble det tatt inn en lærling i Stranda 
året etter at Jøingsli begynte, og han fikk servicebil ganske fort. Det 
ble etter hvert også ansatt flere mekanikere i Ålesund-distriktet. 

– Nå i dag er ikke området mitt større enn at om man plas-
serer en passer i Sjåk og tegner en sirkel, så er det ikke mer enn 
2,5 timers kjøretid i alle retninger, sier han, men forteller at det 
fortsatt kan bli lange dager. 

– Jeg kan ikke reise hjem før jobben er ferdig. Kundene forventer 
jo at maskinen skal være klar til å tas i bruk når de kommer på jobb 
på morgenen, sier Jøingsli. Han forteller at de, han og samboeren, 
er heldige ved at foreldrene hans bor i nabohuset og kan passe på 
døtrene på 1,5 og 5 år ved behov.

TV-KJENDIS OG USA-TURER
Det er ikke tvil om at Jøingsli hadde nok å drive med før han ble 
tv-kjendis, og det er ifølge ham selv veldig tilfeldig at han ble med 
i Wunderland. 

– For noen år siden ble det spilt inn en barneserie her i dalen. 
Hun som var regissør hadde fått nyss om at det skulle lages en 
serie om raggere og bilmiljø, og en dag hadde hun sett meg komme 
kjørende til butikken i min 65-modell Chevrolet Biscayne, sier 
Jøingsli. Regissøren sporet opp navnet hans, og ringte og spurte 
om han var interessert i å være med i serien hvor seerne skulle 
følge livene til rånere og raggere i et miljø der bilen står i sentrum.

– Det gikk over et år før jeg hørte noe mer. De ringte og spurte 
om jeg kunne lage en liten filmsnutt om meg selv. Det gjorde 
jeg og da tok det ikke lang tid før de ville komme en tur, og så 

ble det til at jeg ble med, sier han. Men det tok lengre tid å få 
med Hugsten. 

– Han nektet å være med, men jeg inviterte tv-folkene oppover 
hit en gang han skulle komme for at vi skulle delta på Flåklypa- 
løpet. Da han kom ut av bilen og spurte hva som foregikk, 
forklarte jeg han hva det var, og så ble han med, selv om det 
måtte lokkes med en USA-tur før han sa endelig sa ja, forteller 
Jøingsli. Det ble til sammen tre USA-turer på de to raggerne med 
tv-crew på slep. Men etter fire Wunderland-sesonger syntes de 
begge at det var nok. 

To av bilene har drar på raggen med. Totalt har 
Jøingsli 40 biler, en hjullaster, traktorer, flere 
maskiner og mye, mye mer rundt om på gården. 

I det som tidligere var 
fjøset på gården, er det 

nå blant annet en gammel 
landhandel. 

Jøingsli har samlet alt inventaret gjennom mange år. Da er det godt å ha 
en ekspeditrise som passer på varelageret.

Innvendig i én av flere 
gamle arbeidsbrakker 

han har tatt vare på. 

Den gamle kiosken fra 1960-tallet har fått ny kledning og er tilnærmet 
original stand.  
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NAFS VEIBOK FRA 1982
– All fritid gikk med til tv-opptakene, og vi følte at vi ikke hadde 
mer å gi til serien. I tillegg til at det var lite fornying i konseptet 
Wunderland, og vi synes det ble fokusert for mye på rølp, da tenkte 
vi det var greit å gi oss mens vi var på topp, sier Jøingsli.  

Når vi kommer inn på populariteten til Wunderland-serien, så er 
nok mye av grunnen til dette at det er veldig mange som kjenner seg 
igjen, spesielt vi som er vokst opp på bygda. Samme hva man drev 
med av fritidsaktiviteter, måtte man bli kjørt eller kjøre selv. Da var 
det om å gjøre å få førerkort og kjøpe bil så raskt som mulig etter 
18-årsdagen, og da ble gjerne bil fritidsaktiviteten for mange av oss.   

Jøingsli forteller at det er mange som har tatt kontakt for å fortelle 

at tv-serien har hjulpet dem med «å finne seg selv», at man ikke 
trenger å gjøre som alle andre, men at det går an å være seg selv 
og dyrke egne interesser. 

– Det er på godt og vondt, det er ikke alle som har det like bra 
og da er det godt å kunne hjelpe til, sier han, og legger til at han 
gjør så godt han kan med å svare på henvendelser.

Etter at det ble slutt med Wunderland har Jøingsli og Hugsten 
startet opp egen Youtube-kanal – Raggen Går. Her legger de ut 
filmer fra forskjellige arrangementer og turer de er på. Siste som 
er lagt ut her at de kjører turer som er anbefalt i NAFs veibok 
fra 1982. Søk opp «Jon Arild & Hugsten følger Veiboka» og følg 
raggerne på ukjente veier. 

Jøingsli har to stk. Brøyt. Denne X2 fra 1967 kjøpte bestefaren på 
slutten av 1970-tallet. Maskinen ble solgt fra gården da Jøingsli var ung, 
men han fikk kjøpt den tilbake for noen år siden. 

Volvo LV127 fra 1943 ble i mange år brukt av forsvaret før den ble solgt 
til en murer på Jæren. Jøingsli kjøpte den i 2010, da hadde lastebilen 
stått parkert siden 1970-tallet.
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LEDENDE INNEN FJELLSIKRING
Et maskinentreprenørfirma med over 40 års erfaring

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

Sprøytebetong 
Sprenging og demolering

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

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

GJØR KREVENDE OPPDRAG ENKLERE

Gabrielle Fagerlid er i dag KS-leder i 
bedriften, mens Arne Strand er anleggs- 
leder. Begge er fra Lofoten, begge gikk 
på Fauske videregående skole, og begge 
bestemte seg tidlig for å gå videre på skole 
etter at fagbrevet var i boks. Heldigvis var 
bedriften velvillig.

FRAMOVERLENT
– Allerede da jeg gikk på Fauske vgs. visste 
jeg at jeg ville utdanne meg mer. Men jeg 
ville ha med meg alt det praktiske først, 
forteller Fagerlid, som kjente godt til Thore 
Magnussen & Sønn AS allerede før hun 
begynte som lærling der.

– Jeg var her på utplassering først, 
sammen med tre andre fra skolen, og to 
av oss fikk læreplass. Helt fra begynnelsen 

av syntes jeg denne bedriften virket veldig 
framoverlent, og jeg likte at alle maskinene 
er sølvfarga. Det var litt spesielt. Jeg nevnte 
ganske tidlig at jeg ikke så for meg å være 
maskinfører hele livet, og de var klare på 
at det var vanlig å vokse og utvikle seg her 
i firmaet, forteller hun videre.

JOBBET FULLTID SAMTIDIG 
Arne Strand kjente også godt til bedriften 
før han ble lærling der.

– Jeg har familietilknytning til bedrif-
ten, noe som er litt av grunnen til at jeg 
søkte meg hit i utgangspunktet. Stefaren 
min er en av medeierne her, så jeg har jo 
vokst opp med dette, forteller Strand, som 
i likhet med Fagerlid tidlig la en plan om å 
gå videre på skole.

Kun kort tid etter at de hadde tatt fagbrev 
som anleggsmaskinførere, begynte de begge 
på det som da het Fagskolen i Troms, som 
nå er en del av Fagskolen i Nord. Etter tre 
år med studier ved skolen, samtidig som de 
var i full jobb, kunne de smykke seg med 
tittelen fagskoleingeniører med fordypning 
i anlegg.

– At vi begge gikk på samme tekniske 
fagskole samtidig, var faktisk helt tilfeldig. 
Vi hadde ikke snakket om det i det hele tatt 
før det viste seg at vi hadde søkt på hver vår 
kant. Det er egentlig to fulltidsår på skole, 
men ettersom vi jobbet fulltid i tillegg, tok 
vi det over tre år, forteller Strand.

MYE JOBB, MEN VERDT DET
De legger ikke skjul på at det var tøft å 
kombinere teknisk fagskole med fast jobb, 
men de angrer ikke ett sekund nå som de 
har gjennomført det.

– Det gikk jo fint, men det er ingen tvil 
om at det ligger mye jobb bak det. Den siste 
eksamen var 10. juni i år, så det er først etter 
sommeren at jeg føler jeg har fått fritida litt 
tilbake, sier Fagerlid. 

– Det var artig på skolebenken, men det 

Gabrielle Fagerlid (25) og Arne Strand (25), hos 
Lofoten-entreprenør Thore Magnussen & Sønn AS, 
gikk videre på teknisk fagskole kort tid etter de fikk 
fagbrev. De har ikke angret.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

– Må ikke ha bachelor er klart det var mye arbeid, med mange 
innleveringer, forteller Strand.

– Er man interessert og virkelig har lyst, 
så får man det til. Man må bare være innstilt 
på å jobbe. Det er viktig å nevne at bedriften 
har lagt bra til rette for oss, ved at vi for 
eksempel har fått fri til å lese til eksamen, 
sier Fagerlid. 

UTROLIG MANGE MULIGHETER
Nå har de begge tatt 120 studiepoeng, og 
det har allerede begynt å betale seg i nye 
oppgaver hos Thore Magnussen & Sønn AS.

– Målet med dette for min del var rett og 
slett å klatre i bedriften. Jeg hadde begynt 

som anleggsleder allerede før jeg startet 
på fagskolen, men jeg hadde lyst til også å 
lære teorien bak ordentlig. Jeg er fremd- 
eles anleggsleder, men jeg har jo et mål om 
å kunne bli prosjektleder etter hvert, sier 
Arne Strand.

– Dette er en ganske bred utdanning. 
Man er innom mange ulike fagfelt, og det 
gir utrolig mange muligheter når man er 
ferdig. Man kan bli alt fra byggesaksbehand-
ler i kommunen, til prosjektleder i et privat 
firma. Eller landmåler. Og alt imellom. Jeg 
håper bransjen får øynene opp for alt man 
kan bruke dette til, sier Gabrielle Fagerlid. 

– Mange tror at man må ha bachelor, og 

i mange av stillingsannonsene i bransjen er 
det faktisk krav om «minimum bachelor». 
Jeg tror kanskje ikke disse bedriftene 
kjenner godt nok til teknisk fagskole og 
hva det innebærer. En fagskoleingeniør 
med praktisk erfaring er ofte mye bedre 
egnet i mange stillinger – som for eksem-
pel anleggsledelse, HMS/KS-koordinator, 
prosjektleder etc. – enn en ingeniør med 
bachelor eller master, som kun har gått 
studiespesialisering, og aldri satt en fot ute 
på en anleggsplass. I min jobb som KS-leder 
er det kjempeviktig at jeg virkelig forstår 
hvordan det er å arbeide med dette ute, 
avslutter hun.  

FAGSKOLEINGENIØRER: Gabrielle Fagerlid 
og Arne Strand gikk begge videre på teknisk 
fagskole relativt kort tid etter at fagbrevet var 
i boks. Arbeidsgiver Thore Magnussen & Sønn 
AS var velvillig og la ting til rette. 

 «Dette er en ganske bred utdanning. Man er innom 
mange ulike fagfelt, og det gir utrolig mange muligheter 
når man er ferdig. Man kan bli alt fra byggesaksbehandler 
i kommunen, til prosjektleder i et privat firma. Eller  
landmåler. Og alt imellom.»

Gabrielle Fagerlid
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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.

Din komplette leverandør av betong
Big Block støttemur, rør og kabelkanaler

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



dieseltank.no
Se vårt store utvalg 
av tanker og tilbehør

Kommunikasjonssjef i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), 
Fredrik Tronhuus, er strålende fornøyd etter å ha møtt kommunal- 
og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik ute på en anleggsplass i Ski 
tidlig på morgenen den 7. desember. Det var nemlig der ministeren 
formidlet gladmeldingen til bransjen. 

– MEF har fått mange tilbakemeldinger fra medlemmer som 
har vært bekymret for hvilke regler som skulle gjelde etter 1. juli 
neste år. Denne bekymringen rydder nå kommunalministeren 
effektivt av banen med å forlenge overgangsordningen inntil varig 
regelverk er på plass, sier Tronhuus.

– På anlegget til Reiersen Entreprenør har ministeren i dag også 
fått god innføring i at for oss i MEF er det avgjørende at et nytt 
regelverk tar hensyn til utførelseskompetanse.

– NÆRINGEN KAN VÆRE TRYGG 
Statsråd Gjelsvik sier til Anleggsmaskinen at han ønsker forut-
sigbare rammevilkår for bransjen.

– Vi har tatt bekymringene til MEF på største alvor. Det å avvikle 
overgangsordningen før nye regler er på plass, vil særlig påvirke 
foretak som arbeider med vei- og grunnarbeid, samt vannforsy-
nings- og avløpsanlegg. Det er viktig for oss å sikre forutsigbare 

rammevilkår for anleggsnæringen inntil nytt regelverk er på plass, 
sier Gjelsvik. Han kan imidlertid ikke love når dette vil skje.

– Det kommer vi tilbake til når forlengelsen av overgangsord-
ningen blir sendt på høring på nyåret, men næringen kan være 
trygg på at overgangsordningen blir forlenget inntil nye regler er 
på plass, slår han fast. 

OVERGANGSORDNING SIDEN 2016 
Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning 
som beskriver faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssik-
ring og seriøsitet i foretaket. Den 1. januar 2016 ble det gjort 
en endring i byggeforskriften som innebar en innstramning 
av kravene til formalkompetanse i forbindelse med sentral 
godkjenning, noe som hadde direkte innvirkning på mange 
maskinentreprenører. 

Etter tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjoner og foretak, 
vedtok det daværende Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet en overgangsordning i februar samme år. Bestemmelsen 
skulle gi foretakene tid til å oppgradere sin formalkompetanse og 
tilpasse seg regelverket, samtidig som de kunne få fornyet sine 
godkjenninger etter de mer lempelige kompetansekravene som 
gjaldt før 1. januar 2016. 

KAN PUSTE UT
Denne overgangsordningen har blitt forlenget flere ganger, men 
var varslet avviklet 1. juli 2023.

Nå har altså Kommunal- og distriktsdepartementet igjen valgt 
å forlenge overgangsordningen – til stor glede for et stort antall 
maskinentreprenører. En medlemsundersøkelse som nylig ble 
utført av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) viser at hele 45 
prosent av de medlemmene som innehar sentral godkjenning, er 
helt avhengig av at overgangsordningen forlenges. MEF har mer 
enn 2300 medlemsbedrifter, så dette dreier seg altså om mange 
hundre virksomheter.

– Dette er utrolig viktig for våre medlemmer. En gladnyhet og 
en perfekt julegave! sier en fornøyd leder for næringspolitikk og 
kompetanse i MEF, Finn N. Bangsund.

– Signalet fra statsråden er at ordningen vil forlenges til nye 

regler er plass. Noe annet ville ha vært meningsløst. Hvis over-
gangsordningen ikke hadde blitt forlenget, ville en lang rekke 
bedrifter blitt stengt ute fra jobber de utfører i dag og har utført 
i en årrekke. Dette ville komme på toppen av at anleggsnæringen 
nå er inne i det som kanskje er den største krisen noen gang, som 
følge av galopperende priser på drivstoff, strøm og materialer, i 
tillegg til foreslåtte kutt i samferdselsbudsjettet. Konsekvensen 
ville vært at mange bedrifter i Distrikts-Norge hadde måttet legge 
ned. Nå kan de puste ut, sier Bangsund.

NYTT REGELVERK
– Nå når Kommunal- og distriktsdepartementet arbeider med nye 
regler på området, må vi få på plass et varig regelverk som avløser 
denne overgangsordningen, fortsetter Bangsund. 

– Byggkvalitetutvalget leverte i 2020 en rapport med en rekke 
anbefalinger om hvordan man kan skal sikre kvalitet i bygg- og 
anleggsprosjekter. MEF fikk mye gjennomslag i utvalget for våre 
synspunkter og vi støtter utvalgets anbefalinger. Dagens kvalifi-
kasjonskrav er, som følge av innstramningen i 2016, ikke tilpasset 
anleggsnæringen. Det MEF etterlyser er krav om utførelseskom-
petanse. Vi forventer at departementet i sitt arbeid utarbeider 

tilpassede kvalifikasjonskrav i nært samarbeid med næringen, 
sier Bangsund. 

VIL LYTTE TIL ANLEGGSBRANSJEN
Kommunalminister Gjelsvik kommer MEF langt på vei i møte når 
det gjelder arbeidet med nytt regelverk.

– Det er viktig at forslagene blir grundig utredet og vurdert, noe 
også flere aktører i anleggsnæringen pekte på da rapporten var 
på høring i 2020. Det har vært gjennomført innspillsmøter med 
næringen, og departementet har også innhentet flere utredninger 
av utvalgets forslag. Vi vurderer nå mulige endringer i regelverket, 
blant annet i lys av disse anbefalingene. Det er for tidlig å si når 
eventuelle endringer i regelverket vil komme på plass, sier Gjelsvik. 

Han forsikrer likevel maskinentreprenørene om at de ikke 
behøver å være nervøse for å bli «avskiltet» og miste oppdrag i 
tiden som kommer.

– Foretak som fikk sentral godkjenning før 1. januar 2016, kan 
være helt trygge på at overgangsordningen videreføres på samme 
vilkår som før. Det betyr imidlertid også at det ved søknad om 
endret godkjenningsområde eller tiltaksklasser, må kvalifikasjons-
kravene fremdeles oppfylles fullt ut, sier han. 

Maskinentreprenører med sentral godkjenning kan puste lettet ut. De vil ikke 
risikere å miste jobber etter 1. juli 2023 som følge av at de ikke oppfyller krav 
til sentral godkjenning. Overgangsordningen forlenges nemlig igjen – og denne 
gangen helt til et nytt regelverk er på plass. 
Tekst: Runar F. Daler – rd@mef.no

Overgangsordningen 
for sentral godkjenning 
forlenges

JULEGAVE TIL ANLEGGSENTREPRENØRER: JULEGAVE: Kommunal- og distriktsminister 
Sigbjørn Gjelsvik (t.v.) ga maskinentreprenørene 
en flott julegave da han sørget for å forlenge over-
gangsordningen for sentral godkjenning. Entrepre-
nørene kan nå puste lette ut, vel vitende om at de 
ikke står i fare for å bli «avskiltet» fra 1. juli 2023. 
Til gjengjeld fikk ministeren en minigravemaskin 
av MEFs kommunikasjonssjef Fredrik Tronhuus, 
samt et kort med følgende tekst: «PS. Husk utfø-
rende entreprenør når varige regler utformes. God 
Jul!» (Foto: Audun Reiersen)

FORNØYD: – Utrolig 
viktig for våre med-
lemmer og en perfekt 
julegave, sier MEFs 
Finn N. Bangsund. 
(Foto: MEF)
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Frydenbø Industri

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

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

Et raskt og prisgunstig alternativ til reparasjon.

• Anlegg
• Marine



Arbeidsfellesskapet Kruse Smith Anlegg og Risa AS (KSR) ble i mars tildelt 
oppdraget med å bygge det største prosjektet i Bussveien. Nå er arbeidet godt 
i gang, og når hele prosjektet står ferdig skal det bli enklere for folk på Jæren å 
velge buss i stedet for bil når de skal forflytte seg. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no 

Bygger bussvei for 
rogalendingene

Byggingen av bussveien er et komplekst prosjekt. 
I området er det både barneskole, videregående skole, 
flere idrettsanlegg og ikke minst mye biltrafikk.
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Uansett føre.

kjetting.no

Den unike BLÅMANN-herdingen 
gjør det mulig å lage en kjetting 
som tåler mer over lengre tid enn 
andre kjettinger.

Sannsynligvis den 
beste
U-Brodd kjettingen 
på markedet!

GJØR
JOBBEN.

ANLEGG

#kjettingføre g 

BLÅMANN ANLEGG er en 
anleggskjetting i høy kvalitet 
med et svært tett mønster og 
godt grep! Perfekt til brøyting 
og jobbing på anleggsområder. 
Den er tilgjengelig i 11 og 13 
mm.

Se utvalg og dimensjoner på www.kjetting.no

E-post: bestill@kjetting.no           
Tel: 35968790
www.kjetting.no Møt oss på standnr. 32

Ifølge Rogaland fylkeskommune, som er byggherre på Bussveien, 
valgte de å tildele prosjektet Bussveien Stasjonsveien–Gauselvågen 
til KSR på bakgrunn av at selskapet leverte det beste tilbudet, med 
det beste forholdet mellom pris og kvalitet. 

Kontrakten er på 1,341 milliarder kroner, og er det største 
prosjektet for Risa gjennom tidene. 

Det var to arbeidsfellesskap som var interessert i å regne på 
prosjektet. Begge arbeidsfellesskapene hadde fra oktober 2021 
helt fram til januar i år tett dialog med byggherren. De fikk da 

god tid til å utarbeide løsning og bli kjent med prosjektet før 
de kalkulerte, for på den måten få en større forutsetning til å 
gi riktig pris. 

DIALOG FØRTE TIL FORBEDRINGER
Fylkeskommunen skrev i en melding at de var godt fornøyde 
med det store engasjementet og hvor godt entreprenørene hadde 
jobbet. Det hadde vært en veldig god tone gjennom hele fasen, 
der de blant annet hadde sett på hvordan det var tenkt å løse 
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området finnes både barneskole, videregående skole, det er flere 
idrettsanlegg og ikke minst er det mye biltrafikk. Alt dette må 
hensyntas under byggeperioden. Karlsson forteller at han stadig 
er ute og går eller sykler for å teste at planene og skiltingen for de 
myke trafikantene fungerer i praksis. 

– Dette er et komplekst prosjekt på alle områder, blant annet er 
det mye infrastruktur i bakken som må legges om, sier prosjektle-
deren. I området ligger det nedgravde rør for fjernvarme og disse 
kan kun stenges av i kortere perioder. 

NY BYDEL
Stavanger kommune planlegger en ny bydel i Jåttåvågen, med 
1500 nye boliger og 6000 nye arbeidsplasser. Bussveistrekningen 
gjennom Jåttåvågen er en av de mest omfattende. Her bygges en 
egen trasé for bussen, med fortau og sykkelfelt på sidene. Det er 
flere ting som er utfordrende på denne strekningen. Blant annet 
blir det arbeid nær jernbanen, både i Hinnavågen og ved Jåttå vgs. 
Det skal bygges to kulverter, den ene svært nær boliger, og trafikken 
skal komme frem i hele anleggsperioden. Både de to kulvertene 
og brua over jernbanen er store konstruksjoner. 

helse, miljø og sikkerhet, trafikkavvikling og løsninger for myke 
trafikanter. Prosessen hadde svart til forventingene, og dialogen 
hadde utløst forbedringer og gevinster.

Entreprenørene leverte tilbud 28. februar, og i mars ble konkur-
ransen avgjort. Byggestart var i mai og første del av prosjektet 
skal stå ferdig mot slutten av 2024, mens ferdigstillelsen av hele 
prosjektet er sommeren 2026.

Bussveien skal bli livsnerven i transportsystemet på Nord-Jæren. 

De reisende kommer til å oppleve at Bussveien er mer lik en bybane 
enn et kollektivfelt. Når Bussveien er ferdig, blir den Norges første 
fullverdige bussveisystem, skriver Rogaland fylkeskommune på 
sine nettsider.

MERVERDI FOR BYGGHERRE
– Dette er en totalentreprise og vi hadde en god dialogfase med 
byggherre. I tillegg hadde vi særmøter med byggherren. Her fikk 
KSR presentert løsninger som ga merverdi for byggherren, sier 
prosjektleder Tommy Emil Karlsson. Han er ansatt i Risa AS og er 
nå prosjektleder for arbeidsfellesskapet KSR. Han forteller at de 
blant annet presenterte løsninger med stort gjenbruk av stedlige 
masser, bruk av norsk stein i stedet for å importere fra for eksempel 
Kina, og andre gode miljøtiltak. 

I tillegg presenterte de gode løsninger for hvordan myke trafi-
kanter trygt skulle kunne ta seg frem under byggeperioden. I 

FAKTA
Strekningen som skal bygges ut mellom Stasjonsveien og 
Gauselvågen er på ca. 2,75 kilometer og omfatter blant 
annet følgende hovedaktiviteter:

  Ca. 2,75 kilometer bussvei/kollektivfelt på 
 Fv. 44/Diagonalen inkludert langsgående system for 
 sykkel og gange på fv.44 fra Stasjonsveien til 
 Gauselvågen.

  Ca. 450 meter kulvert for biltrafikk ved Hinnasvingene.  
 I tillegg kommer ramper inn/ut, med tilhørende murer.

  Rundkjøring i Hinnasvingene sør for kulvert.
 Ca. 165 meter bru over jaernbanen ved Hinnavågen.
  Utvidelse av eksisterende vei under jernbanen mellom  

 Jåttåvågen og "Karusellkrysset". 
  "Karusellkrysset" – konstruksjon med firearmet  

 rundkjøring under bakken for biltrafikk, og et lokk  
 over hvor det skal etableres et knutepunkt for buss og  
 gang- og sykkelforbindelser i alle retninger.

  Dekke over rundkjøring «Karusellkrysset» har et  
 flateareal på ca. 4600 m2, dekke for kulverter ut og  
 inn av rundkjøring har et flateareal på ca. 3500 m2.  
 Støttemurer inn/utav kulverter har et flateareal på til  
 sammen ca. 4300 m2.

  VA- og elektro-arbeider, omfattende midlertidig  
 handtering/omlegging og permanent anlegg.

Tommy Emil Karlsson, er ansatt i Risa AS og er prosjektleder for 
arbeidsfellesskapet KSR på Bussvei-prosjektet.

Det legges spesielt til rette for fremkommeligheten for myke trafikan-
ter under byggeperioden. Blant annet er det satt opp en midlertidig 
gangbru, og det må stadig skiltes om etter hvert som prosjektet går 
fremover. 

Arbeidsfellesskapet Kruse Smith  
Anlegg og Risa AS (KSR) presenterte  

egne løsninger for aktivitetsområder for 
byggherren, Rogaland fylkeskommune, som 

ble godt mottatt. (Illustrasjon: KSR)

Det skal støpes et dekke på ca. 4600 m2 over 
rundkjøringen «Karusellkrysset». Her skal busser, 
syklister og fotgjengere ferdes, mens biltrafikken 
føres under bakken. (Illustrasjon: KSR)

Trillebårspreder 
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HA DITT PÅ DET TØRRE
Basal Aqua-Safe

Enkelte ting blir best 
med kompetente fagfolk

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

Det var stor stas da Sunn-Trans (Sunnmøre Transport) feiret 
50-årsjubileum i høst. Politieskortert kolonnekjøring gjennom 
Ålesund sentrum, med grunnleggerens tre veteransnutebiler i 
spissen, viser hvilken posisjon bedriften har i byen. Så går da også 
historien enda mye lengre tilbake enn 50 år – og inneholder både 
konge, keiser og nasjonaldikter!

KEISER-SJÅFØR 
Som navnet Sunn-Trans tilsier, var det transport det hele begynte 
med. Selv om familiebedriften er 50 år gammel, har familien drevet 
med transport helt siden 1860. Østen O. Heen, som var oldefar 
til bedriftens grunnlegger, Odd-Østen Hurlen, og tippoldefar til 
nåværende daglig leder Thor Østen Hurlen og driftssjef Roger 
Hurlen, startet med hestetransport som ung mann for drøyt 160 
år siden. Han utførte blant annet transporten til Ålesunds første 
vannverk som ble åpnet i 1864. Sønnen hans, Jørgen Østensen, 
som begynte som kjøregutt hos sin far, drev rutetrafikk med hest 
og vogn, og fikk bl.a. æren av å kjøre både Kong Håkon, Keiser 

Wilhelm II av Tyskland og Bjørnstjerne Bjørnson da de var på 
besøk i Ålesund tidlig på 1900-tallet. 

GRÜNDER
Siden den tid har transport vært fast familiegeskjeft, og da 
Odd-Østen Hurlen grunnla det som i dag heter Sunn-Trans i 
1972, var det nok nettopp transport han så for seg. Etter hvert 
har imidlertid avfallshåndtering og containere overtatt stadig mer.

– Mens han studerte i Oslo, jobba han som bussjåfør på fritida. 
Og da han flytta tilbake til Ålesund i februar 1972, begynte han 
som agent for Nortrail. Han oppdaget imidlertid ganske raskt at 
containere, slike han hadde sett i Oslo, ikke fantes i det hele tatt 
i Møre og Romsdal. Han gikk dermed til innkjøp av en Scania 
L56 snutebil og 15 containere. Fram til da var vanlig praksis at en 
lastebil sto og venta til man fylte den opp, før den kjørte derfra 
igjen. Nå leide han i stedet ut containere, som kunne plasseres ut 
og fylles opp når man ville. Det var knapt tenkt på her i området på 
den tiden, forteller driftssjef Roger Hurlen, sønnen til Odd-Østen. 

Avfallscontainere var helt ukjent på Sunnmøre da ålesundbedriften Sunn-Trans 
AS gikk til innkjøp av 15 containere og en lastebil i 1972. Det var et smart trekk. I 
dag har de 1100 containere, 15 lastebiler og 33 ansatte, og er den desidert største 
aktøren i området.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Container-konger i 50 år
Sunn-Trans har siden slutten av 80-tallet holdt til på en 40-mål stor tomt på Flatholmen i Ålesund. Der har de både kontorer, verksted og et eget 
gjenvinningsanlegg. Her er alle bilene stilt opp. (Foto: Tor Erik Kvalsvik/Sunn-Trans)

Sunn-Trans AS har 50-årsjubiluem. 
Driftssjef Roger Hurlen, som også er 
sønnen til grunnlegger Odd-Østen 
Hurlen, husker fra da han var liten 
at stort sett alt søppel som kunne 
brennes, ble brent, og asken dumpet 
på sjøen. Heldigvis er det ganske 
andre rutiner i dag. Her er han inne i 
bedriftens gjenvinningsanlegg.
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HA DITT PÅ DET TØRRE
Basal Aqua-Safe

Garantert lekkasjefri

Godkjent rørgjennomføring

Dokumentert, testet 
og teoretisk vurdert 
innfestning

Innfesting, konsoll og 
festeører er styrke-
messig vurdert

Alle bolter er 
trukket til/montert med 
rett moment

Konsoll og armatur er  
kontrollert og fri for 
epoksyskader

Montert innomhus av 
sertifisert personell

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

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

Beste garanti mot lekkasjer: 
Kummen er merket AQUA-SAFE

Vi møter ham ved bedriftens hovedkontor på en 40-mål stor 
tomt på Flatholmen i Ålesund, hvor de har holdt til siden slutten 
av 80-tallet. Der har de både kontorer, verksted og et eget gjen-
vinningsanlegg.

LEIDE UT TIL ÅLESUNDS STØRSTE
– Odd-Østen kontaktet det som da var den største entreprenøren 
i Ålesund, Brødrene Aakvik – som senere ble en del av Selmer- 
Furuholmen, som igjen ble til Skanska – og sa at han hadde containere  
til utleie. «Det var bra du kom», svarte de, for de hadde nemlig 
vært inne på tanken å kjøpe containere selv. I stedet ble det til at de 
leide av ham, og de var en god kunde i mange år, fortsetter Hurlen.

– Deretter vokste firmaet raskt, og det ble innkjøp av en rekke 
større og mindre containere, truckkasser og senere også krok- 
kasser, samt mange ulike biler til å frakte dem. Til å begynne med 
var det mest jobb for bedrifter, hvorav mye dreide seg om å kjøre 
slakteavfall i Ålesund-området, men etter hvert ble det også en 
del private oppdrag, forteller han.

GJENVINNINGENS BARNDOM
Sunn-Trans har i dag en omsetning på rundt 70 millioner kroner. 
Foruten containerutleie, håndterer bedriften så å si alt innen avfall. 
Og mye har skjedd i avfalls- og gjenvinningsbransjen siden de 
startet opp. 

– Det meste av avfallet som ble henta den gangen, ble dumpa på 
deponier. Etter hvert begynte imidlertid faren min å tenke at det 
var en del ressurser her. Han begynte derfor å plukke ut planker 
og skrapjern fra avfallet. Han solgte plankene som ved, selv om de 
kunne inneholde både spikere og malingrester. Det var vel ingen 
stor suksess, men han fikk jo solgt en del. Flis var det derimot 
større etterspørsel etter, så etter hvert ble treverket kverna opp 
og brukt til forbrenning for kraftverk, sier Hurlen. 

– Han sorterte også ut jernskrap, som han solgte til stålverket 
i Mo i Rana, hvor det ble smelta om og gjort til nytt stål. Det 
fantes jo enkelte skraphandlere fra før av, men ingen som brukte 
containere, slik han begynte med den gangen. Så dette var på en 
måte litt starten på industriell gjenvinning her i området, forteller 

driftssjefen. I dag er det han og broren, daglig leder Thor Østen, 
som styrer skuta, men grunnlegger Odd-Østen, som nå er 87 år 
gammel, er fremdeles engasjert i driften av selskapet.

MIKROPLAST I BRYSTMELK
På begynnelsen av 90-tallet fikk Sunn-Trans et eget gjenvinnings-
anlegg. Det var det første gjenvinningsanlegget mellom Bergen 
og Trondheim. 

– Da jeg var liten kan jeg huske at stort sett alt søppel som kunne 
brennes, ble brent. Jeg husker vi løfta opp noen lemmer og helte 
søppelet nedi, mens flammene sto opp. Og asken ble dumpet på 
sjøen. Det var slik det var den gangen, og ingen stilte spørsmål 
ved det, sier driftssjef Hurlen.

– I dag blir alt som kommer inn hit sortert og sendt ut igjen. 
Eksempelvis går alt restavfall til Ragn-Sells på Hamar, treverk går 
til Linköping i Sverige, hvor det brukes til fjernvarme, mens alt 
jernskrap leveres videre til et selskap i nærheten for videreforedling. 
Heldigvis blir det stadig mer riktig avfallshåndtering, fortsetter han.

– Selv om vi etter hvert har fått flere konkurrenter her i 

I forbindelse med 50-årsjubileet var det en politieskortert kolonne- 
kjøring gjennom Ålesund sentrum, med grunnleggerens tre veteran- 
snutebiler i spissen. (Foto: Tor Erik Kvalsvik/Sunn-Trans)

Sunn-Trans håndterer så å si alt innen avfall, blant annet bildekk.

– Det er på tide at det tas større grep med tanke på miljøet. Avfall må 
sorteres og håndteres langt bedre enn tidligere, og da ønsker vi å være 
der og tilby det til våre kunder, sier driftssjef Roger Hurlen.

Ålesund, så øker vi omsetningen hvert år. Det kommer jo stadig 
flere krav fra myndighetene om sortering og gjenvinning, og 
bedrifter ønsker å ha en grønn profil. Så dette er utvilsomt en 
bransje i vekst. Men så er det også på tide at det tas større grep 
med tanke på miljøet. Vi har skalta og valta med naturen i flere 

hundre år. Nå blir det til og funnet mikroplast i brystmelk! Her i 
landet har vi både kunnskap, infrastruktur og ressurser til å gjøre 
noe med dette. Avfall må sorteres og håndteres langt bedre enn 
tidligere, og da ønsker vi å være der og tilby det til våre kunder, 
avslutter han. 

Det ble også arrangert en «by-lørdag» i Ålesund sentrum i forbindelse med 50-årsjubileet. Der stilte Sunn-Trans opp med biler, maskiner og ei 
krokkasse med sand i, som barna kunne leke i. (Foto: Tor Erik Kvalsvik/Sunn-Trans)
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Oppdag den nye Sandvik Dino™ DC420Ri topphammerriggen for hullstørrelser 51 - 76 mm (2” – 3”).
Den er enda mer produktiv og bærekraftig enn sin velkjente forgjenger. 
Dino™ DC420Ri er utstyrt med en kraftig borhammer, leverer det største dekningsområdet i sin klasse 
og den tilbyr muligheten til å bore hull opptil 14 meter.

Oppgraderingen inkluderer en bredere undervogn med maksimal stabilitet og et intelligent kontrollsystem 
kombinert med en berøringsskjerm for enkel bruk, autoboring og åpning for tredjepart GPS-system.

Les mer:

  

NY DINOTM DC420RI
OVERGÅR FORVENTNINGENE
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www.engcon.com

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

– De fleste MEF-bedrifter har en kantine 
eller spiserom på kontoret, anlegget eller 
brakkeriggen. Det betyr at de nå må 
begynne å sortere ut både matavfall og plast 
fra restavfallet, sier Sverre Huse-Fagerlie, 
fagsjef i Maskinentreprenørenes Forbund 
(MEF) avdeling Gjenvinning.

– Forskriften krever i tillegg at det utsor-
terte avfallet skal leveres til materialgjen-
vinning eller biogassproduksjon/kompos-
tering. Derfor er det viktig at bedriftene der 
ute får gjort endringer i sine avfallsavtaler 
så raskt som mulig.

Ifølge Huse-Fagerlie vil de nye kravene 

gjelde for både kontorer, butikker og 
kjøpesentre, hoteller, og restauranter, samt 
spiserom på anleggsplasser, brakkerigger 
og lignende.

– Dette stiller strengere krav til avfalls-
håndteringen. Mye av det som til nå har 
gått til energiutnyttelse kan ikke lenger 
følge denne strømmen, men må leveres til 
godkjent gjenvinning, sier han.

– For mange avfallsselskaper betyr dette 
lang transport og høyere kostnader enn 
hva vi er vant med, og dette kan bli en 
utfordring utover vinteren mange steder 
i landet. 

Skjerpede krav i 
avfallsforskriften 
– er din bedrift beredt?
Miljødirektoratet har endret avfallsforskriften. Fra og med 1. januar 2023 kreves 
det at matavfall og plast skal sorteres ut av husholdningsavfallet. Forskriften 
krever den samme utsorteringen av næringsavfall som for husholdningsavfall.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Sverre Huse-Fagerlie er fagsjef for gjenvinning 
i MEF.



Det var styreleder i Norsk Forening  
for Fjellsprengningsteknikk (NFF), Olaf 
Rømcke, som delte ut prisen.

– Det har ikke vært lett å velge, for det 
er veldig mange gode kandidater, sa han, 
før han leste opp styrets beslutning for til- 
delingen av årets gullfeisel:

60 MILLIONER KUBIKK FJELL
– Styret i NFF har gjennom flere møter 

diskutert hvordan vi kan oppmuntre til 
mer vannkraftbygging, og ikke minst 
oppgradering av de mange eksisterende 
vannkraftanleggene vi har.  Vi tør ikke tenke 
på hvordan den energikrisen vi er inne i 
hadde vært hvis vi ikke hadde gjennomført 
den vannkraftutbyggingen vi har gjort her 
i landet, innledet han.

– Siden 1971 har vi totalt tatt ut 60 milli-
oner kubikkmeter fjell for å sikre Norge ren 

energi. Dette har bidratt til kompetansebyg-
ging som vi også har tatt med oss videre til 
annen type tunnelbygging. Dette mener vi 
er en av årsakene til at Norge har fått det 
gode ryktet vi har knyttet til effektiv tunnel-
bygging og riktig bruk av berget.

ET FORBILDE
– Styret i NFF har besluttet å gi gullfeiselen 
2022 til norske vannkraftverk. For å motta 
denne prisen, på vegne av en hel bransje, 
ønsker vi å trekke fram én aktør, som vi 
mener må være et forbilde for mange i 
denne sammenhengen, fortsatte Rømcke.

– Denne aktøren var den første bygg-
herren som fikk gjennomført Ceequal- 
sertifisert anleggsprosjekt i Norge. De er 
snart ferdig med oppgraderingen av Nedre 

Pål André Dahl (t.h.) tok imot 
Gullfeiselen 2022 på vegne av 
Nord-Trøndelag E-verk (NTE). 

Styreleder i Norsk Forening for 
Fjellsprengningsteknikk (NFF), 

Olaf Rømcke, delte ut prisen.

– Her er det mange prosjekter, og det er 
mye penger som skal til. Så må vi være 
flinke til å velge de rette prosjektene først, 
med tanke på den tida vi er inne i nå. Men 
det viser jo bare at behovet for det vi driver 
med, vi som er samla her, kommer til å være 
kjempestort også i framtida, sa han til en 
fullsatt sal på Radisson Blu Scandinavia i 
Oslo i slutten av november.

SPENNENDE FRAMTID
– Vi vet at det økonomiske perspektivet 
endrer seg fort, og det er et stort behov for 
å investere i infrastruktur for framtida for 
AS Norge, fortsatte Davik. 

– Det ligger hele 241 km med veitunnel 
i disse veiprioriteringslistene. I tillegg 
vet vi at det er enda flere prosjekter av 
mindre karakter, blant annet rassikrings-
prosjekter, som ikke er på listene. Så selv 
om det er litt mørkt akkurat nå, så ser 
vi en lysning litt fram i tid. Så det er en 
spennende framtid for oss som tunnel-
byggere, slo han fast.

VEIVESENETS PRIORITERINGSLISTE
Til høyre er Statens vegvesens portefølje- 
prioriteringsliste, som Davik viste til i sitt 
innlegg. De fire første prosjektene er karak-
terisert som «grønne» prosjekter, som vil 
si at de er klare for oppstart. (Likevel ble 
som kjent alle disse fire prosjektene satt på 

vent i regjeringens forslag til statsbudsjett, 
som ble lagt fram i oktober).

 ■ E134 Oslofjordtunnelen – løp 2 (Viken) 
 ■ E134 Røldal-Seljestad (Vestland)
 ■ E6 Megården-Mørsviksbotn (Nordland)
 ■ E16 Hylland-Slæen (Vestland)
 ■ E45 Kløfta (Troms og Finnmark)  
 ■ E16 Arna-Stanghelle (Vestland)
 ■ E39 Ådland-Svegatjørn (Vestland)
 ■ E39 Ålesund-Molde (Møre og Romsdal)
 ■ E134 Dagslett-x E18 (Viken)
 ■ E39 Volda-Furene (Møre og Romsdal)
 ■ E39 Storehaugen-Førde (Vestland)
 ■ Rv 5 Erdal-Naustdal (Vestland)
 ■ E8 Flyplasstunnel Tromsø (Troms og 

Finnmark)
 ■ E39 Ringveg Øst – Vågsbotn-Klauva-

neset (Vestland)
 ■ Rv 15 Strynefjell (Vestland, Møre og 

Romsdal, Innlandet)
 ■ E16 Fagernes-Hande (Innlandet)

– Vi har i år besluttet å utnevne to æresmedlemmer, sa NFFs 
styreleder Olaf Rømcke, før han leste styrets beslutning:

ILDSJEL
– Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk er helt avhengig av 
at medlemmene våre bidrar med frivillig innsats i nesten alt vi gjør. 
Det gjelder utarbeidelse av våre publikasjoner, som bidragsyter i 
diverse komiteer og utvalg, som foredragsholder eller standper-
sonell ved ulike anledninger. Noen ildsjeler utmerker seg rett og 
slett ved å være en arbeidsmaur; sjauer, sjåfør, sliter ved utallige 
anledninger, sa han.

– Kandidaten har vist stor utholdenhet ved distribusjon av 
bøker, og kjøring av diverse gjenstander opp til Hunderfossen. I 
tillegg har denne kandidaten nesten vært en egen NFF-avdeling 
hos sin tidligere arbeidsgiver, ved å markedsføre bidrag av mange 
ulike slag. Kandidaten er NFFs styrerepresentant i Foreningen for 
Norsk fjellsprengingsmuseum, og er også fast jurymedlem i den 
årlige fotokonkurransen. Nils Røren utnevnes til æresmedlem, 
erklærte han til en jublende forsamling.

SVÆRT SENTRAL
– Den neste kandidaten har vært bidragsyter på mange kurs og 
konferanser, og har vært i programkomiteen på opptil flere av 
dem. Kandidaten har videre vært medlem i Internasjonal komité 
gjennom mange år. Kandidaten var også svært sentral i NFFs 
første podcast-serie. De av dere som har holdt på med injeksjon, 
har sikkert møtt denne blide person, fortsatte Rømcke.

– Vi vil samtidig benytte anledningen til å gratulere både Norsk 
veimuseum og Forening for Norsk fjellsprengermuseum med 
30-årsjubiluem. Nåværende styreleder i Norsk Fjellsprengingsmu-
seum, Ola Woldmo, utnevnes herved til æresmedlem, sa Rømcke 
og ble møtt av nok en klappsalve fra salen. 

Gullfeiselen 2022 til norske 
vannkraftverk, ved NTE

Fiskumfoss Kraftverk. Dagens kraftverk skal 
fases ut og erstattes med et nytt kraftverk 
som gir en økt produksjon på 118 GWh. 
Dette er et anlegg som henter ut kraft fra 
Namsen, samtidig som laksenes ve og 
vel blir ivaretatt i et av Norges nasjonale 
laksevassdrag. At de samtidig er en av 
samarbeidspartnere i Norges første Power 
House-boliger, er et ekstra pluss for oss.

Året gullfeisel går til norske vannkraft-
verk ved Nord-Trøndelag E-verk (NTE).

Det var Pål André Dahl som fikk æren av 
å ta imot prisen på vegne av NTE. 

For ordens skyld: en feisel er (ifølge wikipe-
dia) en mellomting mellom en stor hammer 
og en liten slegge til bruk ved håndboring i 
fjell og stein.

Lang rekke prosjekter – 24,1 mil tunnel
Det er mange prosjekter i Staten vegvesens portefølje. Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik 
forsikret forsamlingen under Fjellsprengningsdagen om at selv om vi er inne i litt usikre tider, vil 

det fortsatt være stort behov for vei- og tunnelbygging i årene som kommer.

Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Selv om det er litt mørkt akkurat nå, så ser vi 
en lysning litt fram i tid. Så det er en spennende 
framtid for oss som tunnelbyggere, sa utbyg-
gingsdirektør i Statens vegvesen Kjell Inge Davik.

To nye æres- 
medlemmer i NFF

Ola Woldmo (t.v.) og Nils Røren ble utnevnt til æresmedlemmer i Norsk 
Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF). 

Nils Røren og Ola Woldmo ble hedret  
med æresmedlemskap i Norsk Forening  
for Fjellsprengningsteknikk (NFF) på Fjell- 
sprengningsdagen.

Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

På den 60. utgaven av Fjellsprengningsdagen, som 
gikk av stabelen 24. november i Oslo, ble norske 
vannkraftverk, ved Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 
(NTE), tildelt den gjeve Gullfeiselen.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no
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Arrangøren har registrert at interessen for 
Park- og anleggsmessen har økt for hver 
gang den har blitt arrangert. Av den grunn 
ble årets messe utvidet til å dekke totalt to 
haller, opp fra en og en halv i 2021, og totalt 
18 000 kvadratmeter og ca. 180 utstillere. 

På Park- og anleggsmessen møter man 
et bredt spekter av utstillere innen grønn 
sektor. Det er leverandører som viser det 

siste innen maskiner, redskap og utstyr for 
en enklere arbeidsdag. Her finner man også 
lekeplassutstyr, parkmøbler, gravplassutstyr, 
belysning, vannhåndtering, rør, avfallshånd-
tering, stein, planter og trær – ja alt man 
trenger til park og grøntanlegg, idrettsan-
legg, golfbaner og gravplasser.

Det var mange som også benyttet mulig-
heten til faglig påfyll under messen. I samar-

beid med NAML, Norske anleggsgartnere, 
miljø- og landskapsentreprenører, ble det 
avholdt flere seminarer og foredrag, blant 
annet om hvordan bedrifter og kommu-
nale foretak kan samle og disponere eget 
overvann, debatt om bærekraftig bruk av 
jord, og hva skjer nå når gummipellets skal 
fjernes fra kunstgressdekkene. 

Grønne maskiner på batteri
Med kjente merkevarer som John Deere, Avant, Tokvam, Cat og en rekke andre 
var Felleskjøpet igjen blant de mest synlige på messen.

Både kompaktlasterne fra Avant, og 
små og store redskaper fra John Deere 
er populære produkter. Tidligere i år 
leverte Felleskjøpet Avant nummer 
5000 til Akasia, selskapet som drifter 
28 gravlunder, 35 kirker, kirkegårder og 
diverse bygningsmasse i Bergen.

På standen viste Felleskjøpet blant 
annet frem elektriske Avant-modeller og 
batteriløsninger for disse. To elektriske 
Avant-modeller er tilgjengelige, Avant 
e5 og e6. Begge lasterne har som stan-

dard en integrert batterilader, som gjør det 
mulig å lade batteriene hvor som helst der 
230 volt / 10A strømuttak er tilgjengelig.

Avant e5 er utstyrt med et vedlikeholds-
fritt batteri med absorberende glassmatte 
(AGM). Den kan fullades på fem timer, og 
driftstiden er da mellom en og to timer. 

Avant e6 er den første Avant-lasteren 
med et litiumionbatteri. E6 kan fullades 
på litt over en time med hurtiglader. Den 
kan kjøres mellom to til fire timer med 
fullt batteri. 
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Det er mye man må ha et øye på som leder. Et på dagen i dag, 

og et på fremtiden. Et på planeten, og et på profitten. Et øye på 

bedriftens behov, og et på den ansattes. Et på de som akkurat har 

begynt, og et på de som snart skal slutte. Vi har løsninger som gir 

deg som leder litt mindre å tenke på. Snakk med oss om pensjon 

eller sjekk ut pensjonsløsningene våre på storebrand.no/bedrift

Superleder

Bedriftens  
behov

Ansattes  
behov

Park- og anleggmessen er Norges ledende fagmesse for alle som jobber i  
park- og anleggsbransjen. Messen arrangeres årlig på Norges Varemesse og  
24. – 25. november var det klart for den største messen så langt.
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Park- og anleggsmessen 
større enn noen gang



Til Park og anleggsmessen hadde produktansvarlig Ragnar Kvilesjø 
med seg to feiebiler fra Bucher og en sand-/saltspreder fra finske 
Ficon. Sistnevnte fikk selskapet inn i porteføljen tidligere i år, og den 
elektriske Ficon-sprederen var montert på planet på en elektrisk 
pickup. Dette for å vise at man nå kan strø og salte helt elektrisk, 
og nesten lydløst, på fortau, gang- og sykkelveier og i borettslag.  

Det var to Bucher-modeller på standen - CityCat 5006 og den 
noe mindre og elektriske to-kubikkeren V20e. Kvilesjø forteller 
at Bucher har lansert en elektrisk 5 m3-modell, som allerede er i 
full produksjon og skal leveres til kunder i februar/mars neste år. 

Modellen har betegnelsen CityCat VR50e, har 4-hjulsdrift, 
vanntank på 880 l, 5,6 m3 feiebeholder og 4700 kg nyttelast. Den 
spesialdesignede batteripakken fra Bucher er på 137 kWt og skal 
gi 10 timers feiekapasitet. Hurtigladning til 70 kW tar 1,5-2 timer. 
Feiemaskinen har maks hastighet på 50 km/t, og støynivået oppgis 
til 99 dB(A).

Powerbank av brukte bilbatterier
Eldrift AS ble stiftet i april 2020, og har utviklet transportable og brukervennlige ladesystemer for bygg- og anleggsbransjen. 
Nå skal de være i ferd med å sette inn støtet mot markedet, og brukte messen til å vise frem noen av løsningene de tilbyr. 

Ladesystemet består av en kompakt 
powerbank med batteri og en styrings-
app for mobiltelefon. Powerbanken, eller 
ladeenheten, får plass på en biltilhen-
ger, og skal være like enkel å håndtere 
og bruke som en dieseltank. 

Ladeenheten kan bygges opp etter 
kundens behov og kan leveres med 75 til 
225 kWh. Kjell Jarle Angeltveit, ansvarlig 
for salg og marked, forklarer at de har 
bygget ladesystemet med et enkelt og 
funksjonelt design. Når powerbanken 
lades, eller brukes til å lade maskiner, 
kjøretøy osv, synliggjøres dette med 
tydelige lys. For å forhindre at uved-
kommende lader fra systemet, kan man 
registrere inn hvilke maskiner/kjøretøy 
som skal få tilgang. Powerbanken er også 
utstyrt med GPS-sporing, slik at eier til 
enhver tid skal kunne spore hvor den er.

– Ved at vi kun bruker brukte væske-
kjølte bilbatterier, er våre powerbanker 
karbonnøytrale, sier Angeltveit. Til å lade 
powerbanken kan man koble den til en hur- 

tigladestasjon, eller nettstrøm, 16 til 125 Amp. 
I tillegg til enkel og funksjonelt design, 

kan powerbanken leveres i kundes farger 
og med logo, eller i hvilken som helst farge. 

Sigurd Stave Maskin AS har i mange år 
vært forhandler av utstyr for veived-
likehold, og har blant annet sand- og 
saltspredere fra Falköping, feiemaskiner 
og feiebiler fra Bucher Municipal, 
redskapsbæreren Wille og snøfresere 
fra Zaugg i produktporteføljen. 

Elektrisk feie- og 
strøbil hos Sigurd 
Stave Maskin
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Makin’ 3D PerFormans
•  Basert på samme unike programvare 
   og robuste maskinvareplattform som 
   alle Makin’ 3D-produkter.

•  Intuitiv visualisering av prosjekt.

•  Full skyintegrasjon.

•  Bluetooth-tilkobling.

•  RTK GNSS m/NTRIP.

•  Chat-funksjon.

•  Leser XML, KOF, DXF.

•  Infrakit kompatibelt.

•  10 cm horisontal/ vertikal rms.

•  Live-deling av innmålte punkter.

•  ATV-alternativ for kjøretøy-applikasjon.

•  Hot swap-batterier for lengre arbeidstid.

•  Spar materialer, tid og kostnader.
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www.steelwrist.com

NY!

Gravemaskiner opp til 2,5 Tonn

Optimalisert utvalg av Steelwrist 
S30 redskap

Servicevennlig med smørefrie lager og 
justerbar drevskrue for å eliminere slark 
over tid

Kobling med hydraulisk låsing for S30 og 
integrert sikkerhet med Front Pin Hook

STEELWRIST X02 
TILTROTATOR
Effektivitet for de minste 
gravemaskinene



Skiensfirmaet NTT AS er importør av Mastervac 
vakuumsystemer til oppsuging og innsamling av 
alle typer medier og forurensninger, deriblant 
gummigranulat. Selskapet har engasjert seg i å 
finne fram til gode løsninger til oppsamling av 
nettopp dette. 

Daglig leder, Oddvar Linga, forteller at de kan 
levere utstyr fra enkeltstående vakuumsugere, 
som kan brukes på og rundt idrettsanleggene til 
å suge opp granulat som har kommet på avveie 
og samle dette opp i beholdere eller sekker, til 
større utstyr som brukes til sikting og sortering 
av oppsamlet granulat, slik at det kan gjenbrukes 
i så stor grad som mulig. I tillegg til dette har 
selskapet et stort utvalg av gang- og kjøresluser 
som sørger for at trafikken inn og ut av idretts-
områdene ledes slik at granulatet kan børstes 
bort før det havner på utsiden av gjerdet.

Første elektriske fra Norcar

Anko AS er et selskap innen tjenesteområdene geoma-
tikk, landmåling, industrimåling, maskinstyring og 3D- 
laserskanning. Selskapet har siden 1975 levert tjenester 
til prosjekter i inn- og utland, og er lokalisert i Stavanger, 
Bergen, Trondheim, Harstad og på Østlandet. Anko har 
flere datterselskaper, deriblant Anlegg & Maskin support, 
som er Leica-forhandler, Geograf Digital AS og Geo Rental. 
Sistnevnte er et nyetablert selskap som kun driver med utleie 
av geomatikksystemer. 

– Vi skal være en totalleverandør innen geomatikk for 
entreprenører, sier Tommy Bergsjøbrenden, ansvarlig for salg 
og administrasjon. Han forteller at Geo Rental ble etablert 
1. september i år, og leier ut «alt» innen maskinstyring og 
geomatikk. 

Satser på utleie

Finske Norcar har produsert minilastere i mange år, og nå har 
de lansert første elektriske modell. A60E1 er helt ny og det var 
produksjonsnummer tre som Torstein Hamnes (i maskinen) og 
Olav Heggset, viste frem på messa. Modellen veier 1470 kg, har 
lastehøyde på 2,79 meter, tipplast er oppgitt til 960 kg og kjøre-
hastigheten er 11 km/t.

Batterikapasiteten er 11,6 kWh, normal brukstid ca. åtte timer 
og ladetiden er ca. fem timer med 16 Amp. 

Norcar importeres av Sewe Maskin AS, og selges gjennom Eiksen-
terets 48 avdelinger rundt om i Norge. 

Suger og renser gummigranulat
Eiere av kunstgressbaner med gummigranulat har siden sommeren 2021 i lovs 
form vært pålagt å sørge for at gummigranulat ikke kommer ut i naturen og der 
den ikke hører hjemme.
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Stort lager
- rask levering   

Import / salg av
krokkasser og NC-hengere

se mer på www.krokkasser.no

post@krokkkasser.no - 911 90 404

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

 To- og treboms rigg

 Serviceteam

 Drift og Vedlikehold

 Vi leverer i hele Norge

utleie@rental.one // 400 02 194

Scan for å lese mer



Små elektriske  
nyttekjøretøy
Goupil designer og produserer elektriske nyttekjøretøyer 
ut ifra kundens behov. 

Selskapet ble etablert så langt tilbake som i 1996 og er 
basert sørvest i Frankrike. De elektriske nyttekjøretøyene 
G2, G4 og G6 er konstruert for bruk blant annet i boretts-
lag, bysentra og industriområder, men tar ikke sikte på å 
erstatte fossildrevne kjøretøyer for lange avstander eller 
hastighet. Modellene har rekkevidde fra 100 til 199 km, 
og kan kjøres i hastigheter opp til 50 km/t.

Goupil-kjøretøyene ble en del av Polaris-konsernet i 
2011, og distribueres i 35 land.

Større satsing mot  
anleggsbransjen
Jan Gunnar Halstvedt hos Eiksenteret forteller at spesielt Eiksen-
teret på Kløfta, hvor han holder til, skal satse ytterligere mot 
anleggsbransjen. Han forteller at det gjelder både traktorer og 
redskaper, som blant annet snøfresere, feiemaskiner, skjær osv. 

– Vi har et vidt spekter av traktorer og utstyr som passer godt 
inn i anleggsbransjen, sier Halstvedt. 

HR Maskin AS overtok agenturet for Grammer-stoler i Norge 
i 2018, og har siden den gang levert et stort antall seter til både 
landbruk og anleggsbransjen. 

Ulrich Nilsson, selger hos HR Maskin, viser her frem topp-
modellen innenfor Maximo-serien - Maximo XT Evolution 
Dynamic. Den har Dualmotion ryggforlenger, som gjør at man 
enkelt kan skyve ryggforlengeren til side ved bruk av albuen når 
man snur deg bakover. Med bred fjæringsunderdel er det spesi-
elt beregnet på traktorer med store multifunksjonsarmlener. 
Lavfrekvent elektronisk automatisk styrt fjæring og luftstyrt 

korsryggstøtte i to høyder skal gjøre den til en meget behagelig 
stol. Justerbar setepute med aktivt klimasystem som sørger for 
kjøling eller varme i setet. 

– Maximo Evolution Dynamic egner seg spesielt bra til arbeid 
der man til stadighet må snu seg for å se bakover, sier Nilsson. 
Han forteller at alle Grammer-seter kommer «bolt on» til 
kunde, og gjør det enkelt å montere.  

Sete-spesialisten
Grammer utvikler og produserer 
fører- og passasjerstoler for 
landbruks- og anleggsmaskiner, 
gaffeltrucker, lastebiler og tog. Ved 
å følge «design for use»-filosofien, 
er Grammers produkter kjent for å 
være ergonomiske, brukervennlige, 
komfortable og trygge.
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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

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).



Smart jobb på  
nettbrett og smarttelefon  
med skybasert system
ScanX.NET ScanLoader:  
Effektiv vektregistrering ute på plassen

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

SPARER TID

STØRRE SIKKERHET

BEDRE OVERSIKT

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

  Tlf. +47 96 64 67 00 • scanvaegt.no

I 1972 kjøpte 20 år gamle Torbjørn Engene sin første lastebil, en brukt Mercedes. 
Samme året satt han bak rattet i snutebilen på Aurlands-anlegget. Siden den gang 
har han og selskapet T. Engene AS fraktet mange millioner tonn stein ut av tunnel 
og til og fra vei- og bane-prosjekter. 
Tekst: Njål Hagen – nh@mef.no 

50 år med massetransport 
under og over bakken

Massetransport, graving og planering har 
vært T. Engene AS’ hovedoppgaver siden 
dag én, og selskapet har i mange år vært et 
av landets ledende på lasting og utkjøring 
fra tunneler. Selskapet har hovedkontor 
på Gol, og det er her vi møter grunnlegger 
Torbjørn Engene og daglig leder Karianne 
Sørbøen. Hun har som mange andre vært 
ansatt i selskapet i mange år og begynte 
som økonomisjef i 2008, og tok over som 
daglig leder i 2018. 

100-TIMERS UKE
I august i år var det stor feiring av firmaets 
50-års jubileum på Oset Høyfjellshotell med 
ca. 100 gjester. 

– Firmaet har hatt prosjekter i alle fylker 
i landet, bortsett fra Aust-Agder, og det er 
sannsynligvis det firmaet i Norge som har 
kjørt ut mest tunnelstein, forteller Sørbøen. 
På spørsmål om hvor mange lastebiler 
og maskiner selskapet har hatt, har ikke 
Engene oversikt over, men tror mellom 
300 og 400 lastebiler, i tillegg til et stort 
antall gravemaskiner, hjullastere, dumpere 
og annet utstyr. I dag har selskapet ca. 45 
lastebiler, rundt 10 hjullastere, et par-tre 

gravemaskiner og sysselsetter 75 personer. 
– Antall ansatte varierer med oppdrags-

mengden og vi har vært oppe i ca. 100 
ansatte på det meste, sier Sørbøen. Men det 
tok mange år før selskapet ble så stort, det 
tok faktisk flere år før det var noen andre i 
selskapet enn Torbjørn Engene. 

– Interessen for bransjen startet med at 
jeg satt på med brødrene mine da de kjørte 
lastebil på Usta-Nes, som er en krafttunnel 
opp mot Ustaoset, sier Engene. Han var 
yngstemann og ikke gammel nok til å kjøre 
selv, men etter endt folkeskole og ett år på 
yrkesskolen kjøpte han sin første lastebil i 
1972. Det var en Mercedes-Benz 2624, og 
det ble gjerne 100-timers arbeidsuke de 
første årene. 

– Det var ikke krav til skive (fartsskriver, 
red.anm.) da vi kjørte på lukket anlegg, så 
da var det bare å stå på, sier Engene. Det 
var nok ikke så viktig med førerkort heller. 

– Jeg kjørte uten sertifikat for lastebil de 
tre første årene. Det var jo mest kjøring på 
anlegg og svært lite på offentlig vei, så det 
gikk fint. Mercedes var ifølge Engene mye 
bedre enn Scania og Volvo den gangen, men 
da han skulle i førstegangstjenesten i 1975 

byttet han den inn i en Scania LS111, 6x2, 
1975-modell. Det viste seg at Scaniaen ikke 
var egnet for tunnelkjøring og året etter 
byttet han tilbake til Mercedes-Benz. 

– Mercedes hadde tandemdrift, noe 
Scania og Volvo ikke solgte så mye av på den 
tiden, og egnet seg derfor bedre til utkjøring 
av tunnel med tunge lass, sier han.  

KRAFTUTBYGGING OG TBM
Frem til 1980 drev han for seg selv, men 
ansatte dette året Knut Øynebråten for 
å kjøre gravemaskin. Sammen etablerte 
de firmaet Engene og Øynebråten, og 
i flere år kjørte Øynebråten gravemas-
kin og Engene lastebil. De var med på 
flere krafttunnel-prosjekter, blant annet 
Aurlandsanlegget, som var ferdig i 1981, 
deretter Orkla-Grana i Trøndelag, hvor de 
var med på utbyggingen av damanlegget 
ved Nerskogen. 

Det første store tunnoppdraget var Fjær-
landstunnelen.  

– Dette var vår første hovedentreprise. 
Her kjørte vi ut fire kilometer med tunnel, 
og bygde veien ned til Fjærland, forteller 
Engene. Deretter ble det to fulle somre med 

Det er i år 50 år siden den da 20 
år unge Torbjørn Egnene kjøpte 
sin første lastebil og begynte 
med massetransport. I dag har 
selskapet et 40-talls lastebiler og 
75 ansatte. (Foto: T. Engene AS)

Nullutslipp og 
massebalanse
TW Gruppen ble etablert 1. november i år, og har sitt utspring fra 
Tom Wilhelmsen AS. 

Gruppen består av selvstendige divisjoner innenfor transport, 
massehub (mellomlager) og massebehandlingsanlegg, hvor massene 
vaskes, renses og splittes i fraksjoner for gjenbruk. Gruppen har 
nullutslipp-logistikk på massetransport, og tilbyr også nullutslipp 
til sirkulær behandling av forurenset fyllmasser. 

TW Gruppen skal vaske og rense masser fra rene (kl. 1) til foru-
rensede inerte (f.eks: gips, porselen, betong, murstein og takstein) 
og ordinære masser 
(tiltaks kl.2-5). I tillegg 
skal selskapet sikre en 
avfallsreduksjon på 
over 80 prosent. 

Vidar Hoelstad- 
Hansen, salgsleder og 
markedskoordinator i 
TW Gruppen, fortel-
ler at de har et mål om 
100 prosent gjenbruk, 
og at de vil være godt 
på vei når selskapets 
nye vaskeanlegg står 
klart i begynnelsen av 
2023. 

Klesprodusenten Flor lager praktiske 
og gode arbeidsklær som skal være 
tilpasset kvinnekroppen, og kolleksjo-
nene er utviklet og designet på Voss. 

Klærne har stretch, høyt liv, god lengde på overdeler, og det lille 
ekstra med tanke på fargevalg og snitt. 

– Vi syns kvinner fortjener å ha gode arbeidsklær som en føler 
seg vel i. Derfor startet jeg med produksjon av arbeidsklær til 
kvinner, sier Kristin Lemme (t.v.), daglig leder i Flor. Hun forteller 
at klesproduksjonen startet på grunn av egeninteresse da hun 
trengte klær i forbindelse med arbeid på egen gård. For øvrig er 
flor vossamål for fjøs. 

Lemme og kollega, Inga Bjotveit, som er markedsansvarlig, 
viser frem helt nytt synlighetstøy designet for kvinner på standen. 

De forteller om en krevende prosess med å få godkjent klærne, 
men etter å ha endret og flyttet litt på reflekser, er nå klærne 
godkjent i henholdt til EN ISO 20471 (Klasse 3) og skalljakken 
tilfredsstiller også EN343 3.3. Full kolleksjon med jakke, bukse 
og shorts blir lansert nå i vinter. Størrelsene går fra XS til XXL. 

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

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

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

STÅLBYGG TIL ANLEGG, 
TRANSPORT OG SMÅINDUSTRI

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

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

isolert eller uisolert 

•

 tilpasset ditt behov 

ferdig montert, evnt som byggesett

dambygging på Ulla-Førre i Rogaland. Her 
hadde selskapet to lastebiler og en grave-
maskin i arbeid. Så gikk han løs på massen 
fra Fløyfjellstunnelen, hvor selskapet kun 
hadde tre egne lastebiler og leide inn vel 20 
lastebiler. Jobben besto i å frakte ut massene 
etter «Madame Felle», som den gang var 
Europas største tunnelboremaskin (TBM). 

– Vi fikk jobben etter å ha levert inn et 
vesentlig lavere tilbud enn de andre entre-
prenørene, sier Engene. Han forteller at 
alle som var på befaringen før tilbudsinn-
sendelsen mente det var behov for veldig 
mange lastebiler for å frakte massene ut av 
tunnelen. Engene var ikke til stede på befa-
ringen, men etter å ha lest papirene og sett 
tegninger skjønte han at det kun var behov 
for tre lastebiler. Det gikk nemlig ikke an 
for lastebilene å møtes inne i tunnelen, og 
derfor var det ikke behov for åtte lastebiler 
slik som veivesenet mente. Derfor kunne 
Engene levere inn det laveste tilbudet. 
Transporten på utsiden av tunnelen, fra 
mellomlager til deponi, var mye mer omfat-
tende, og det var til denne transporten de 

vel 20 lastebilene ble leid inn til å utføre. 
– Vi leverte også inn tilbud på den neste 

tunnelen i prosjektet, men den fikk vi ikke 
for da hadde de andre selskapene funnet 
ut hvordan jobben skulle gjøres, og prisen 
ble vesentlig lavere, sier han. 

Etter gjennomslaget med «Madam 
Felle» fulgte selskapet med TBM’en til nytt 
oppdrag på Svartisen, i Glomfjord. Samtidig 
var de engasjert på anlegget i Jostedalen 
som varte i fem år, frem til 1990. 

– Vi tjente bra med penger og kjøpte flere 
lastebiler og gravemaskiner på midten av 
1980-tallet. Vi ble kalt for «tunnel-mafia fra 
Hallingdal» av Bergens Tidene, sier Engene. 

– Det var krav at Statkraft skulle bruke 
lokale entreprenører, så jeg tok utflytting 
til Luster i Sogn i 1985. Jeg skattet dit helt 
frem til 1993, lenge etter at vi var ferdige 
der borte. 

SPESIALIST PÅ MASSETRANSPORT
Torbjørn Engene og Knut Øynebråten 
skilte lag etter hvert, og Engene etablerte 
T. Engene AS i 1993, tre år etter at han 

kjøpte anlegget i Gol, hvor dagens hoved-
kontor ligger. 

Fra begynnelsen av 1990-tallet, hvor 
selskapet hadde ca. ti lastebiler og en god 
del anleggsmaskiner, og tok på seg anleggs-
oppdrag, er selskapet i dag spesialisert på 
massetransport, og da helst i stor skala. 

I 1993 var de med på byggingen av den 
undersjøiske Hitra-tunnelen, og i 1995 fikk 
selskapet oppdraget med grunnarbeider for 
hangarer til Bråthen SAFE på Gardermoen, 
pluss en del andre oppdrag i forbindelse 
med utbyggingen av den nye hovedfly-
plassen. Dette arbeidet strakk seg frem til 
ut 1998, og inkluderte også utkjøring av 
tunnelmasser fra Romeriksporten. 

– Fra 2000 og frem 2016 hadde vi mye 
arbeid og kjøring for Statens vegvesen og 
Bane NOR. Men dårlige priser gjorde at 
vi tok et valg i 2015/16 om å kun satse på 
lasting og transport, sier Karianne Sørbøen. 

90-TONNS KALKTRANSPORT
Selskapet har for øvrig hatt et mer eller 
mindre fast oppdrag med utkjøring av kalk 

i gruven til Brønnøy Kalk i Nordland siden 
2000. Her transporterer selskapet ca. to 
millioner tonn kalkstein årlig. De mistet 
kontrakten i 2020 da Brønnøy Kalk skulle 
satse på autonome (førerløse) lastebiler fra 
Volvo Trucks. Men siden dette prosjek-
tet ikke har fungert som planlagt, og det 
gjenstår en del utvikling av lastebilene før 
de kan kjøre av seg selv, har Volvo Trucks 
leid inn T. Engene til å transportere kalk-
steinen for seg. 

– Vi har et veldig godt forhold til Volvo 
Trucks og har nå totalt åtte lastebiler, 
hvorav to er backup, hos Brønnøy Kalk, 
sier Engene. Til denne transporten brukes 
semihengere som er spesialprodusert hos 
en italiensk hengerprodusent etter tegnin-
ger fra Engene. Dumperkassen rommer 
46 m3 og fullastet er totalvekt for bil og 
henger 90 tonn. Avtalen med Volvo Trucks 
fornyes jevnlig og ifølge Sørbøen fortsetter 
de med kalksteintransport i hvert fall frem 
til sommeren. 

STOR JOBB
Selskapet har nylig fått et stort oppdrag 

i forbindelse med bygging av E18 i Pors-
grunn. På Langangen-prosjektet skal de 
transportere 1,4 millioner faste kubikkme-
ter tunnelstein fra mellomlager til deponi. 

– Dette blir vår største tunneljobb noen 
gang, sier Sørbøen, og forteller at tiden 
fremover ser bra ut for selskapet. De har 
sikret seg bra med arbeid gjennom vinteren 
og frem til neste høst, blant annet kjøring 
i forbindelse med nytt vannforsyningsan-
legget i Asker og Bærum. 

– Det er spennende tider, og i tillegg til å 
tjene penger, er det viktigste å holde folkene 
våre i arbeid, sier hun. 

På spørsmål om han trodde at det han 
startet opp for 50 år siden skulle bli til et av 
Norges største selskaper på massetransport, 
svarer Torbjørn Engene;

– Jeg så absolutt ikke for meg at det skulle 
bli noe stort firma den gangen jeg begynte.  

Nå i dag tilbringer den 70-år gamle eieren 
og styrelederen mesteparten av tiden med 
kjøp og salg av utstyr, reparasjon og vedlike-
hold i verkstedhallen og er med på å regne 
anbud, men tilbringer minst mulig tid på 
kontoret. 

I august i år var det 
stor feiring av firmaets 

50-års jubileum på Oset 
Høyfjellshotell med ca. 

100 gjester. (Foto: T. 
Engene AS)

Karianne Sørbøen ble ansatt som økonomisjef 
i 2008 og overtok som daglig leder i 2018. I 
hennes tid som leder har selskapet solgt unna 
det meste av anleggsmaskiner og spesialisert 
driften til massetransport. T. Engene AS er i 
dag et av Norges største innenfor dette områ-
det. (Foto: Runar F. Daler)
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Heltflytende Tvilling
9mm kjetting til 10.00-20 
tvillinghjul. Rund pigg eller 
U-brodd gripeelement.

w
w

w
.kurergrafisk.no

–  Erfaring gir styrke!  –

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

Over 

 70 år på  

det norske 

markedet!

Se vårt brede 
løft/sikring 
program!

Easy On Anlegg
Firkantkjetting 10mm.

          Hakki Anlegg
Piggkjetting
leveres i 9-11mm.
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* SPISEVOGNER 
* SPESIALVOGNER 
* TOALETTVOGNER 
* BADEVOGNER            
* BOLIGVOGNER 
* TILHENGERE 
 

FOR PROFESJONELLE BRUKERE! 

* SKAPHENGERE 
* VAREHENGERE 
* TIPPHENGERE 
* KJØLEHENGERE 
* SALGSVOGNER 
 

Inne på verkstedgulvet hos Pon Equipment 
i Sandnes står det en nedplukket Cat 988 K 
som i over 23 000 timer har lastet mange 
tonn masser hos Titania. Den sju år gamle 
hjullasteren hadde gjort sitt i ilmenitt-gruva, 
men i stedet for å bli eksportert ut av landet 
ble den fraktet til Sandnes. Her ble den kjørt 
inn i verkstedet som en Steg IV-maskin, og 
om noen uker kjører den ut som en nyover-
halt 988K og tilfredsstiller utslippskravene 
til Steg V. 

Ombyggingen er en del av Caterpillars 

rebuild-konsept, men det som skiller denne 
ombyggingen fra alle andre, er oppgrade-
ringen fra Steg IV til Steg V – det er aldri 
blitt gjort tidligere på en Cat-maskin. 

BÆREKRAFT OG GJENBRUK
Siden 1980-tallet har mange tusen Cat-mas-
kiner verden over fått forlenget levetid 
gjennom Cat Rebuild. Maskinoverhalings-
programmet har fått fornyet aktualitet med 
tanke på vår tids fokus på bærekraft og gjen-
bruk. Ved å gi en maskin både to og tre liv 

bidrar dette til redusert forbruk av stål og 
andre råvarer. Det viser seg også at i gjen-
nomsnitt gjenbrukes 65 prosent av delene 
når en maskin overhales. I tillegg er det et 
“kortreist” alternativ til ny maskin, som 
gjerne må fraktes fra andre verdensdeler.

FINANSIERING
Typiske maskiner som inngår i Cat Rebuild 
er større maskiner, som tipptrucker fra 
modell 770 og oppover i størrelse, og 
gjerne større hjullastere fra modellen 

980. Men også veihøvler, dosere, mindre 
hjullastere og gravere kan inngå i over- 
halingsprogrammet. 

Når en maskin skal inn til rebuild så 
nedsettes en faggruppe bestående av 
representanter fra verksted, SOS oljelabb, 
delelager, finans mfl. Disse gjennomgår hele 
prosessen og avgjør når, hvor og hvordan.  
Antall deltakere i gruppen er avhengig av 
omfanget på rebuildjobben. 

Grunnen til at finans er med er at en 
rebuild kan beløpe seg til store summer, 
og da kan Cat Finans tilby en finansier-
ingsløsning. 

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

REBUILD-PROGRAMMER
Caterpillars rebuild-program består av 
flere nivåer/løsninger. Blant disse er CCR 
– Cat Certified Rebuild, CPT – Certified 
Power Train Rebuild og CMCR – Certified 
Machine Component Rebuild.

CCR er den mest omfattende, her plukkes 
hele maskinen ned og bygges opp igjen med 
nye deler og lakkeres, og maskinen fremstår 
som ny. Kanskje enda bedre da den også 
får nyeste programvare (Ikke vært gjort i 
Norge ennå).

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

Gir Cat’en nytt liv 
og lavere utslipp
Pon Equipments avdeling i Rogaland gjør noe som ingen andre Caterpillar- 
forhandlere har gjort tidligere. For første gang bygges en Cat-maskin om fra Steg 
IV til Steg V – en ombygging som gir maskinen lengre levetid og lavere utslipp. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Den sju år gamle Cat 988 K hadde gått 23 000 timer før mekanikerne ved Pon Equipment i Sandnes begynte arbeidet med å 
bygge den om fra Steg IV til Steg V. 

Ca. ti uker tar det for tre-manns-teamet bestående av Marius Støle, Thomas Mærland og 
lærling Benjamin Fjeldheim (stående) å «rebuilde» hjullasteren. Lærling Fjeldheim har vært 
med på prosjektet fra dag én. 

Simen Bendixen (t.v.) er produktsjef rebuild/
overhalinger hos Pon Equipment, mens Rune 
Bilstad er storkundeansvarlig på service og 
deler ved Pons avdeling i Sandnes. 
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Messetilbud i Desember 2022 og Januar 2023  
– 15% for besøkende på messen i Januar. 
Eller så langt l ageret rekker.
 
Kontakt oss slik at vi kan skreddersy din 
kommende Mannskapsvogn eller QFix lettcontainer 
på www.alro.no

Den nasjonale 
Vegsikringskonferansen
8.–9. februar 2023, 
Gardermoen, Oslo

Møteplass for alle som 
brenner for trygge trafikkmiljø

Info og påmelding
tsforeningen.no
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CMCR er mer en komponentoverhaling 
på for eksempel motor, hydraulikkompo-
nenter, transmisjon- og convertere. Ofte 
er mange av disse komponentene ferdig 
overhalt eller de kan skaffes som Reman 
artikler for at nedetiden skal bli kortest 
mulig.

TI UKER
Hjullasteren som er til rebuild hos Pon 

i Sandnes gjennomgår en CPT+, hvor 
«pluss» inkluderer motorbytte for å opp- 
gradere til Steg V. I tillegg byttes alle 
hydraulikkomponenter. 

Ifølge mekanikerne som utfører jobben, 
var det å bytte ut den gamle Cat C18 Steg 
IV-motoren med den nye Cat C18 Steg 
V-motoren en forholdsvis enkel jobb. For 
øvrig vil den gamle motoren bli overhalt og 
vil få et nytt liv i en annen maskin. 

Akkurat på denne maskinen blir det gjort 
oppussing ut over rebuild-programmet. 
Blant annet er førerhytta plukket ned, blitt 
lakkert og det blir montert nye spaker, 
førerstol og innvendig kledning. I tillegg 
er midtleddet og flere gjennomføringer i 
lasteaggregatet linjeboret og satt inn nye 
foringer. Når hjullasteren kjøres ut av verk-
stedet etter ca. ti uker vil den oppleves som 
en nesten ny maskin. 

Rebuildteam: Fra venstre: Tove Ree, regionsjef Pon Equipment, Benjamin Fjeldheim, lærling, Mari-
us Støle, mekaniker, Thomas Mærland, mekaniker, Henrik Medhus, regionsansvarlig Cat Financial, 
og Benedicte Ruud, relationship manager i Cat Financial.  

Etter overhalingen blir maskinen merket som 
«Certified Rebuild». 



Dokka Entreprenør AS er en mellomstor 
graveentreprenør, med hovedkontor på 
Dokka. Selskapet ble etablert tidlig på 2000-
tallet og har i hovedsak jobbet for Statens 
vegvesen, fylkeskommuner, kommuner og 
byggentreprenører. Selskapet har en ny og 
moderne maskinpark, hvor de blant annet 
satser innenfor det grønne skiftet og har to 
25-tonns el-gravere, og flere el-biler. 

I slutten av oktober hadde selskapet 
oppstart på prosjektet med å utbedre rv. 
22 ved Tranga, i Rakkestad kommune. 

BEDRE TRAFIKKSIKKERHET
På vestsiden av veien er det en bratt skrå-
ning ned mot jernbanesporet som ligger 
tett på. Her ligger veien delvis på tørrmur 
av stein, delvis støttet opp på skråfjell. På 
østsiden ligger en fjellskjæring så tett på 

veien at det i dag ikke finnes grøft for dren-
svann eller snøopplag.

Tilstanden til støttemurene er usikre, og 
det ble da valgt å trekke veien lengre inn 
mot øst ved å sprenge fjell. Dette vil gi en 
bedre linjeføring, bedre avstand mot jern-
banen, god drenering av veien og mulighet 
for snøopplag på begge sider. Trafikksikker-
heten vil også bedres betraktelig.

Veistrekningen er ca. 750 meter og i 
tillegg skal det graves 870 meter VA-grøft. 
Det skal tas ut ca. 42 000 faste m3 fjell, 
prosjektet skal stå ferdig i mai 2023 og 
har en kostnadsramme på ca. 20 millioner 
kroner.    

SPESIALJIBB
Før bore- og sprengningsarbeidene kunne 
startes opp, måtte all vegetasjon fjernes og 

fjellet renskes. Til dette arbeidet tok Dokka 
Entreprenør i bruk en Hitachi ZX225USLC, 
som ble levert fra Nasta i sommer. Belte-
graveren på rundt 25 tonn er tilpasset for 
bruk med hogstaggregatet SP561LF. Dette 
er levert av Kjell Bolstad AS.  

Hogstaggregatet er montert på en spesial- 
jibb som aggregatet kan «låses» til når man 
belter seg frem i terrenget. Jibben er sveiset 
på en smal skuffe og gjør at man også kan 
grave litt, men skuffa er der mest for å 
kunne brukes til å ta seg frem i terrenget. 

– Hitachi-graveren er nesten standard, 
men har fått nytt bryterpanel på styrespa-
kene for betjening av hogstaggregatet, sier 
Roar Skogvold, selger hos Nasta. Det er han 
som har solgt graveren til Dokka Entrepre-
nør, og møter oss sammen med maskinfører 
Vegard Røstadstuen på anlegget. 

Rydder skog 
og bygger vei med 
samme maskin
Dokka Entreprenør AS er i full gang med å utbedre rv. 22 mellom Sarpsborg og 
Rakkestad, i Viken. For å fjerne vegetasjonen så effektivt som mulig, ble det 
påmontert hogstaggregat på selskapets nyeste Hitachi-graver. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no 

Dokka Entreprenør AS fikk levert 
Hitachi ZX225USLC i sommer. I høst 
har maskinen hatt påmontert hogst-
aggregatet SP561LF, og blitt brukt som 
hogstmaskin i forbindelse med utbe-
dring av rv. 22 i Rakkestad, i Viken.   

Vegard Røstadstuen kjørte 
lastebil i seks år før han 
for snart et år siden ble 

maskinfører, og har denne 
høsten kjørt selskapets 

nyeste Hitachi-graver med 
påmontert hogstaggregat. 

Nasta-selger Roar Skogvold (t.h.) er sikker på at 
flere entreprenører kunne hatt nytte av samme 
løsning som Dokka Entreprenør har valg. 
Maskinfører Vegard Røstadstuen er veldig godt 
fornøyd med både maskin og hogstaggregat. 
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Vi er totalleverandør på bore- og sprengningstjenester 
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– og utfører oppdrag i hele landet.

• Industri- og pukkverkproduksjon
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• Annen sprengning
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og sprengning
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GODE KLATREEGENSKAPER
– Graveren er så standard som mulig for 
å kunne brukes til vanlig gravearbeid når 
hogsten er unnagjort, sier Røstadstuen. 
Han kjørte lastebil i seks år før han fikk 
jobb som gravemaskinfører for snart ett 
år siden. 

– Jeg er glad for at jeg fikk tillit til å 
kjøre denne maskinen. Det har vært en 
bratt læringskurve, men jeg har lært den å 
kjenne nå, sier han, og viser oss bryterpa-
nelet på styrespakene. Det er ti små brytere 

på hvert panel, og det er ingen symboler 
på noen av dem. Så vi skjønner at det har 
tatt litt tid å lære seg alle funksjonene. 
Det er også montert inn en egen skjerm i 
førerhytta for bruk til SP-aggregatet. Her 
registreres hvor mye som felles, og hvilken 
tresort. 

Røstadstuen skryter for øvrig av klatre-
egenskapene til Hitachi-graveren og hvor 
bra den tar seg frem i terrenget. Han trekker 
også frem fordelen med å bruke en kort-
hekk-graver til denne typen jobb.  

– Veldig bra når man skal jobbe på trange 
steder, for eksempel når jeg står tett på 
fjellet og enkelt kan snu meg rundt uten å 
skrape opp bakloddet, sier han. Nå er det 
bare noen få trær igjen som skal felles. Da 
settes hogstaggregatet til siden og Hita-
chi-maskinen skal brukes som en vanlig 
beltegraver på resten av prosjektet. 

– Jeg er helt sikker på at denne løsnin-
gen er det flere entreprenører som kunne 
ha nytte av, avslutter Nasta-selger Skog-
vold. 

Hogstaggregatet SP561LF er levert av Kjell  
Bolstad AS, og er festet til en spesialjibb. 

Hogstaggregatet låses enkelt med klypene til 
jibben når maskinen belter seg frem i terrenget. 

Det er montert inn en ekstra skjerm til 
hogstaggregatet. I tillegg er det montert eget 
bryterpanel med ti brytere på hver styrespak. 
Disse brukes for å operere hogstaggregatet. 
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«Dere skal få teste pickupen i Baja-modus på en grusbane hvor 
dere blant annet skal hoppe», sa en representant fra Ford under 
briefingen kvelden før prøvekjøringen. Hoppe med bil i forbindelse 
med et pressearrangement har jeg aldri vært med på tidligere. 

Ord som bærekraft, CO2-utslipp eller rekkevidde ble heller 
ikke nevnt, mens V6, bensinmotor, hestekrefter, dreiemoment 
og Fox-dempere var ord som stadig ble gjentatt. Det var med en 
viss forventning jeg la meg den kvelden. 

ULTIMATE RANGER
Raptor-navnet stammer opprinnelig fra Nord-Amerika hvor Ford 
har utviklet høyytelses-pickuper og nyttekjøretøy siden den første 
generasjon F-150 SVT Raptor, som var optimalisert for høy hastig-
het i terreng. Med den nåværende Ford Performance-utviklede 
Ranger Raptor ble Raptor-modellen tilgjengelig også for pickup-
entusiaster i Europa i 2018.

Ford Performance har utviklet Raptor til å bli den ultimate 
Ranger, og blir den første varianten av den nye pickup-modellen 
som lanseres i Europa. Den største nyheten for performance- 
entusiastene er den helt nye twin-turbo 3-liters V6 EcoBoost 
bensinmotoren. Motoren yter 292 hk og et maksimalt dreie- 
moment på 491 Nm.

Raptor med en 2-liters bi-turbo dieselmotor vil bli tilgjengelig 
for det norske markedet fra 2023. Ranger Raptor er den første 
varianten av neste generasjon Ranger som lanseres i Europa, og de 
første pickupene skal være på vei ut til kundene som bestilte tidlig. 

RÅ EKSOSLYD
Morgenen etter var parkeringsplassen foran hotellet fyllt opp med 
Ford Ranger Raptor i fargene rød og grå. Tidlig ute som jeg var, 
fikk jeg velge farge. Det ble selvfølgelig rød. Før vi kjørte avgårde, 
to journalister i hver bil, fikk vi beskjed om å fylle opp med vann-
flasker og gjerne noe å tygge på. Vi skulle nemlig på en seks timers 
biltur, på og utenfor spanske veier, mest utenfor viste det seg. 

Før vi kjørte ut fra hotellets parkeringsplass var det første vi 
gjorde å lete oss frem i menyen til Baja-mode på eksos-lyd-innstil-
lingen. For du kan nemlig velge mellom fire forskjellige eksoslyder 
– stille (for ikke å vekke naboene tidlig på morgenen), normal 
(for bruk i vanlig trafikk), sport (høyere og har en mer dynamisk 
karakter) og Baja (helt uten lydbegrensninger – bare ment for 
bruk i terreng). «Vår» pickup var i baja-mode nesten hele dagen. 

KOMFORT

For øvrig var det å sette seg inn i Raptor som å sette seg inn i en 
komfortabel SUV. Gode seter, med nok justeringsmuligheter, tykt 
og godt ratt, også med nok justeringsmuligheter, 12,4-tommers 
digitalt instrumentpanel med masse forskjellige muligheter for 
informasjon, og en like stor midtskjerm, som blant annet viser 
områdene rundt bilen via kamera når du kjører i terrenget. Kjekt 
for å unngå skader på karosseriet og understell når underlaget 
du kjører på minner mest om et uttørket elveleie – og det var det 
mye av de seks timene denne dagen. 

Det ble rikelige muligheter til å teste ut flere av kjøremodusene. 
Disse regulerer og påvirker motor, girkasse (10-trinns automat), når 
ABS slår inn, stabilitetskontroll, styring, gassrespons og eksoslyd. 
Av de totalt sju forskjellige kjøremodusene – normal, sport, glatt, 
steinete, sand, gjørme/hjulspor og Baja, som for øvrig enkelt velges 
via en bryter i midtkonsollen, fikk vi prøvd flere i løpet av dagen. 
I tillegg fikk vi prøvd ut Trail Control. Dette er cruisekontroll for 
kjøring i terreng, hvor du som sjåfør kun trenger å konsentrere 
deg om å styre bilen, og så sørger elektronikken for å holde jevn 

Anleggsmaskinen var nylig i Barcelona og prøvekjørte Fords nyeste pickup-modell for 
det europeiske markedet. Med 3-liters V6 EcoBoost twin-turbo bensinmotor på 292 
hk, og en masse lyd- og kjøremodus, er Raptor den tøffeste Ranger-utgaven fra Ford. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no 

Ford Ranger Raptor 
– sterkere og tøffere

Ranger Raptor har fått nytt eksteriør  
som bygger videre på designet til 
neste generasjon Ranger, utvidede 
hjulbuer og frontlysdesign under- 
streker pickupens bredde. 

Raptor Ranger utstyrt med komfortable seter med oransje sømmer. 
Fords nye generasjon SYNC 4A infotainmentsystem har trådløs Apple 
CarPlay og Android Auto-tilkobling for mobiltelefonen. Et Bang & Oluf-
sen lydanlegg med ti høyttalere sørger for bra lyd. 

Her er Baja aktivert og 
alle systemene er satt i 

«angrepsposisjon» for høy 
hastighet i tøft terreng. 
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Isohatt™ – enkelt og effektivt
Isohatt™ sørger for enkel og optimal isolasjon med 
minimalt av gravearbeid.Presisjonsstøpte 
isolasjonselementer i polyuretanskum.

Isohatt™ egner seg til de fleste dimensjoner 
og spesielt godt til eksentriske og 
sentriske betongkumkjegler.

«En liten revolusjon, isolert sett» 

dagfinn@wdf.no
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hastighet (opp til 32 km/t). I en av de bratteste bakkene vi kjørte 
denne dagen, ble Trail Control satt til 7 km/t, og pickupen holdt 
hastigheten samme hvor bratt og utfordrende det ble, og jeg trengte 
bare å tenke best mulig spor. 

GRUSRALLY I BAJA-MODE
Etter å ha klatret opp og kjørt ned en terrengløype, hvor flere av 
partiene så mer ut som en steinrøys hvor gode fjellsko var mer 
passende enn en 2,5-tonns pickup, og hvor vi fikk testet ut hva 
sperrer både på bak- og foraksel gjør for fremdriften, var det klart 

for Baja-mode og grusrally.  
På en åpen slette hadde Ford laget en vel to kilometer lang 

grusbane hvor Baja-mode skulle testes. Etter en kort gjennomgang 
av hvordan Baja-mode fungerer og hvordan demperne, FOX 2,5 
tommer Live Valve, justeres kontinuerlig og blant annet gjøres 
klare for landing når man hopper med bilen, skulle vi ha en rolig 
gjennomkjøring av banen med en Ford-representant. Men da vi 
startet fikk vi beskjed om å gi full gass, og gjennomkjøringen ble 
langt fra rolig. For øvrig akselerer Raptor fra 0 til 100 km/t på 7,9 
sekunder. Da vi nærmet oss hoppet fikk vi beskjed om å holde 
85 km/t og det vi trodde kom til å bli en hard landing, opplevdes 
mer som å passere en litt stor fartsdemper i moderat fart takket 
være FOX-demperne. Baja-mode gjør at de fleste elektroniske 
hjelpemidlene blir mer føyelige – heftigere akselerasjon, tillater 
skrens og bremsene oppleves litt harde, og det var nok flere av 
oss som følte oss som rally-sjåfør de to rundene vi fikk på banen. 

Det er nok ikke mange av Raptor-modellene som kommer til 
Norge, som vil bli utsatt for tilsvarende behandling, men heller vil 
bli brukt til å ta seg frem på anleggsområder og gjerne med noe 
tungt på planet. Og til de av dere som allerede har bestilt Raptor 
for bruk til dette formålet, ja dere har noe å glede dere til.   

FLERE MODELLER
For de aller fleste av Fords pickup-kunder blir Ranger Raptor 
en skulle-ønske-jeg-hadde-hatt-behov-og-penger-modell, mens 
de fleste kommer til å velge den noe enklere, men godt utstyrte 
Wildtrak-modellen. 

I Norge vil Ranger leveres i XLT, Limited, Wildtrak og 
Raptor-versjoner, du kan velge 2-liters twin-turbo diesel på 205 
hester med 10-trinns automat, eller 3-liters V6 diesel (Wildtrak) 
på 240 hestekrefter. Prisene starter på 662 500 kroner for Limited, 
mens V6 diesel starter på 722 300 kroner. Rimeligste versjon XLT, 
kommer litt senere.

Salget av Ranger Raptor twin-turbo 3.0-liter V6 EcoBoost har 
startet, og veiledende pris er fra relativt heftige 912 025 kroner. 
Ford Norge melder om at de har opplevd stor interesse rundt 
modellen, og relativt mange har allerede bestilt den heftigste 
Ranger-modellen. 

Fra tidlig i 2023 kan også kunder bestille Ranger Raptor med 
en 2-liters turbodieselmotor. De første leveringene av disse er 
forventet sommeren 2023. 

FORD RANGER RAPTOR

Pris 2-seter:  Kr. 912 025,-
Motor:  2998 ccm, V6, twin turbo bensin
Effekt/moment:  292 hk/491 Nm
Drivlinje:         10-trinns automatgir, 4x4, 
 høy- og lav-serie
0-100 km/t: 7,9 sekunder
Toppfart:  180 km/t
Forbruk, oppgitt:  1,34 l/mil
Mål LxBxH:  537/220/193 cm
Akselavstand:  327 cm
Bakkeklaring:  27 cm
Vadedybde:  85 cm
Lasteplan lengde:  156 cm
Lasteplan bredde: 122 cm
Egenvekt:  2500 kg
Nyttelast:  652 kg
Tilhengervekt:  2500 kg

Ifølge den skotske Ford-representanten er 
det bare et fåtall pickuper som er så stive at 
bakluken kan åpnes når kun to av hjulene har 
bakkekontakt, og Ranger er ifølge han kun den 
eneste hvor baklemmen også kan lukkes. 

Etter seks timer i spansk offroad-løype var det fortsatt behagelig å være 
Raptor-sjåfør, selv om grensene stadig ble utfordret. 
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Smart Crane for harvesters
For å sikre en produktiv arbeidsdag er det viktig at kranen er enkel å kjøre for føreren. Hver  
bevegelse som kan forenkles er med på å øke produksjonen og profitten. Smart Crane for hoggere, 
som automatisk tar seg av teleskopfunksjonen, innebærer til kranen fungerer som en enkelt enhet 
– fra hovedbommen helt til enden av utskyten – i hver bevegelse. Resultatet er raskere og enklere 
krandrift samt en mer avslappet og effektiv fører.

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

God jul og 
godt nyttår

Innleie av arbeidskraft (arbeidsleie) eller oppdragsavtale (entre-
prise). Dette er to tilknytningsformer bedrifter kan benytte seg av 
dersom de har behov for økt kapasitet eller spesialkompetanse, 
men ikke ønsker å gå til nyansettelse. I valget mellom disse alter-
nativene, må oppdragsgiverbedriften ta utgangspunkt i hvordan 
arbeidet organiseres og innholdet i oppgavene. 

Bedrifter som ikke kjenner godt nok til grensegangen mellom 
arbeidsleie og oppdragsavtale kan ende med å påta seg uønsket 
risiko. Dette er særlig aktuelt for bedrifter som vurderer å benytte 
innehaver av enkeltpersonforetak for å få utført arbeid i egne 
prosjekter. Før vi går nærmere inn på hvorfor dette kan være risika-
belt, vil det være nyttig å først rydde litt i begreper og definisjoner. 

HVA ER ET ENKELTPERSONFORETAK?
Enkeltpersonforetak er en organisasjonsform som innebærer at 
det ikke eksisterer et skille mellom foretakets økonomi og priva-
tøkonomien til innehaveren. Enkeltpersonforetak kan ha ansatte, 
men innehaveren anses ikke selv som ansatt og skal da heller ikke 
betale arbeidsgiveravgift på fortjenesten som tas ut av enkeltper-
sonforetaket. 

Aksjeselskaper er regulert i aksjeloven. En tilsvarende lov finnes 
ikke for enkeltpersonforetak. Innehaveren må imidlertid oppfylle 
kravene til «selvstendig næringsdrivende». Disse kravene følger 
av folketrygdloven § 1-10, som blant annet definerer selvstendig 
næringsdrivende som «enhver som for egen regning og risiko driver 
en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt.» 

For å avgjøre om innehaveren av et enkeltpersonforetak driver 
for «egen regning og risiko», skal det blant annet legges vekt på 
om vedkommende har ansvaret for resultatet av virksomheten, 
sitter med den økonomiske risikoen og om vedkommende bruker 
egne driftsmidler. Det er altså ingen automatikk i at innehaveren 
av et enkeltpersonforetak anses for å være «selvstendig nærings-
drivende». 

ARBEIDSINNLEIE OG OPPDRAGSAVTALE
Tilknytningsformen – arbeidsleie eller oppdragsavtale – bør alltid 
komme klart frem av avtalen mellom partene. Rettslig sett er det 
likevel av liten betydning hva avtalen kalles, dersom det viser seg 
at den faktiske organiseringen av arbeidet ikke oppfyller kravene til 
den påståtte tilknytningsformen. Grensegangen mellom arbeidsleie 
og oppdragsavtale kan imidlertid være krevende. 

Arbeidsleie kjennetegnes blant annet ved at den innleide er 
underlagt ledelsen til oppdragsgiver/innleiebedriften, og at 
oppdragsgiveren selv bærer ansvaret for resultatet og kontrol-
len med arbeidet. Oppdragsavtale/entreprise, på den annen 
side, innebærer at oppdragstaker/entreprenør selv bestemmer 
organiseringen av eget arbeid og har ansvaret – og risikoen – for 
resultatet av arbeidet. Oppdraget er klart avgrenset og bestemt 
på forhånd.  

I denne grensevurderingen kan det også legges vekt på oppgjørs-
form og bruk av maskiner og utstyr. Dersom arbeidsoppgavene 
tildeles oppdragstaker fortløpende, og oppgjørsformen er pr. time, 

Problematisk innleie
Innleie av innehaver av enkeltpersonforetak kan resultere i krav fra Skatteetaten 
og erstatningsansvar for oppdragsgiver. 
Av: Thomas Kollerød (advokat) og Håvard Almås (juridisk praktikant) i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) – anleggsmaskinen@mef.no. 

trekker det i retning av arbeidsleie. Motsatt, avtalt fast pris kan 
tilsi at det er snakk om oppdragsavtale. 

Det er en misoppfatning at dersom oppdragstakeren benytter 
egne maskiner og utstyr, så vil det automatisk være snakk om 
en oppdragsavtale/entreprise. Hvem som stiller med maskiner/
utstyr vil være et moment i vurderingen, men det avgjørende er 
hvem som leder arbeidet og hvem som har risikoen for arbeidet 
som utføres.

For å avgjøre om tilknytningsformen i realiteten er arbeidsleie 
eller oppdragsavtale, må alle forholdene nevnt ovenfor vurderes 
samlet. Dette kompliseres ytterligere dersom oppdragstaker er 
innehaveren av et enkeltpersonforetak. 

I STRID MED REGELVERKET?
I utgangspunktet er det uproblematisk for en bedrift å tilknytte seg 
et enkeltpersonforetak ved oppdragsavtale (entreprise). Enkelt-
personforetaket har da ansvaret for organiseringen og resultatet 
av eget arbeid, og kan ikke slik sies å være underlagt oppdrags-
giverens ledelse. Dette tilsier at enkeltpersonforetaket driver for 
«egen regning og risiko».  

Det stiller seg annerledes ved arbeidsleie av innehaveren av et 
enkeltpersonforetak. Innehaveren vil da være underlagt oppdrags-
giver/innleiebedriftens ledelse, og den økonomiske risikoen vil 
være plassert hos sistnevnte. Enkeltpersonforetaket sitter da i 
realiteten med liten eller ingen risiko for arbeidsresultatet. 

I slike tilfeller vil det være vanskelig for innehaveren av enkeltper-
sonforetaket å argumentere for at vedkommende driver for «egen 

regning og risiko». Dette gjelder særlig der innehaveren inngår som 
del av et større arbeidslag hos oppdragsgiver, og oppdraget pågår 
over lengre, ubestemt tid. Innehaveren av enkeltpersonforetaket 
oppfyller såldes ikke kravene til selvstendig næringsdrivende. 
Dette tilsier at det i realiteten er snakk om et fordekt arbeidsfor-
hold, og at innehaveren kan sidestilles med «vanlig» arbeidstaker/
lønnsmottaker.

KAN KOSTE DYRT
Det at innehaveren av et enkeltpersonforetak vurderes å være 
arbeidstaker hos oppdragsgiver – fremfor selvstendig nærings-
drivende i en oppdragsavtale – kan få betydelige økonomiske 
konsekvenser. 

Skatteetaten kan i slike tilfeller foreta såkalt gjennomskjæring, 
i form av krav om etterbetaling av arbeidsgiveravgift. Oppdrags-
giver/innleiebedriften kan i tillegg risikere erstatningskrav fra de 
pårørende av innehaveren av enkeltpersonforetaket, dersom det 
skulle skje en arbeidsulykke. Innehaveren vil da kunne bli sidestilt 
med de øvrige ansatte hos oppdragsgiveren.

Vi har også eksempler på domsavgjørelser der det har blitt innvil-
get krav om etterbetaling av lønn og feriepenger til oppdragstakere, 
som i alle andre sammenhenger bortsett fra lønnsspørsmål har 
fungert som arbeidstaker hos oppdragsgiver. 

Samlet tilsier dette at innleie av innehaver av enkeltpersonforetak 
vanskelig lar seg forene med dagens regelverk. Oppdragsgivere 
som ønsker å tilknytte seg slike innehavere, bør derfor gjøre det 
ved å benytte oppdragsavtale/entreprise. 

 Bedrifter som ikke kjenner godt 
nok til grensegangen mellom 
arbeidsleie og entreprise kan ende 
med å påta seg uønsket risiko. 
(Illustrasjonsfoto: Runar F. Daler)
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BRANSJEOVERSIKTEN

Abax AS
3264 LARVIK
Tlf: 22 22 22 99
kundesenter@abax.no
www.abax.no

ABK-Qviller Anlegg
Postboks 64 Vollebekk
Tlf: 23 17 05 20
post@abkqviller.no
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
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EPOKE  SIRIUS AST 3800
Tallerkenspreder med og uten befuktning

3-9m3

EPOKE IGLOO 

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

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

E-post: firmapost@grindvold.no

Høyhastighet kombispreder
Beholderstørrelse Tørt: 3-9 m3

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

Avansert sprederteknologi fra Epoke 

EPOKE 
SIRIUS AST
S-4902

www.grindvold.no

Tallerkenspreder 
for mindre 
kjøretøy/pickup
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MEF eies av våre 2300 medlemsbedrifter. Vi har 
dypest sett kun én eneste kjerneoppgave: Å gjøre 
hverdagen lettest mulig for bedriftsledere og 

ansatte i vår bransje. Derfor er vi 100 prosent avhengige av 
å forstå hva våre medlemmer føler, tenker, bekymrer seg for 
og ønsker seg i den nære framtid.

Det er mange måter vi innhenter informasjon fra bransjen 
på. Det viktigste, det fineste og det mest inspirerende 
vi gjør, er å møte medlemmene direkte. I den dialogen 
kommer vi virkelig tett på. Det er da temperaturmåleren 
virker aller best.

I tillegg til all dialogen jeg og mine kolleger har med 
bedrifter i hele landet, gjennomfører vi to faste 
medlemsundersøkelser i året. Målet er å få minst 
1000 bedrifter til å bidra til å tegne et grundig bilde av 
situasjonen i bransjen.

I disse dager gjennomfører vi en slik undersøkelse. Jeg 
oppfordrer dere sterkt om å delta i disse undersøkelsene. Jo 
flere som svarer, jo mer troverdige vil vi være i møtet med 
norsk politikk når vi skal forklare situasjonen i bransjen.

Selv om undersøkelsen i skrivende stund ikke er avsluttet, 
har jeg lyst til å dele med dere noen foreløpige funn:

 Medlemsbedriftenes oppfatning av egen oppdragsmengde 
nå og seks måneder frem i tid har sunket betydelig 
fra november 2021 til 2022: Mens 75 prosent mente 
oppdragsmengden var god eller svært god i november 
2021, har andelen sunket til 58 prosent i november 2022. 
Seks måneder frem i tid; i november 2021 mente 58 prosent 
at oppdragsmengden var god er svært god. I november 
2022 har andelen sunket til 39 prosent.

 Bedriftenes ledige kapasitet til å påta seg nye oppdrag har 
nådd et kritisk punkt: Mens 76 prosent av svarbedriftene 
oppga at de hadde ledig kapasitet i november 2021, har 
andelen økt til 86 prosent i november. Hvis kapasiteten 
ligger mellom 60 og 70 prosent nasjonalt har bedriftene 
mange oppdrag, men er fortsatt fleksible. Er andelen 
nasjonalt mellom 70 og 80 prosent er dette en indikasjon 
på at det i en eller flere regioner er mange bedrifter som 
har få oppdrag. Er andelen over 80 prosent er det flere 
regioner der bedriftene har så liten oppdragsmengde at 
de enten har begynt nedbemanning eller permittering, 
eller aktivt planlegger å nedbemanne eller permittere.

 Laveste MEF-indeks noensinne: MEF-indeksen er 
sammenstilt av svarbedriftenes tilbakemelding om 

forventninger på egen lønnsomhet, omsetning og 
sysselsetting de neste seks månedene sammenlignet med 
de foregående seks månedene. Den er nå på -32,3 og er 
den laveste som noensinne er blitt målt.

 Store regionale variasjoner: alle regioner og avdelinger 
melder om nedgang i tilfredshet når det gjelder 
oppdragsmengde og forventninger, og oppgang i ledig 
kapasitet. Situasjonen på Østlandet later til å være bedre 
enn resten av landet. Situasjonen later til å være mest 
kritisk på Vestlandet.

 29 prosent av svarbedriftene beskriver sin egen 
økonomiske situasjon som dårligere eller svært mye 
dårligere enn den var før fellesferien.

Situasjonen er på ingen måte lystig. Men midt i mørket skal 
vi likevel være litt tilfreds med at MEF-familien er den eneste 
nærings- og bransjeorganisasjonen som har nådd gjennom 
med noen del-seire i statsbudsjettet. Prisen på anleggsdiesel 
blir litt lavere. Veivedlikeholdet opprettholdes. Og det er 
endelig slutt på at våre medlemsbedrifter skal være bank 
for staten i tvistesaker i forhold til innbetaling av MVA.

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

LITT LYS I MØRKE DAGER

MEF HAR ORDET

   

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
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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

MEF KVINNER
Nesten 300 kvinner har i høst deltatt på regionale 
samlinger for kvinner i anleggsbransjen. Temaene 
på samlingene har blant annet vært; SmartMEF, 
likestilling i arbeidslivet og informasjon fra MEF. 
Det er opprettet en styringsgruppe som består av 
én person fra hver region. 
➜ Region Nord: Linn Moberg
➜ Region Midt: Inger Åse Hernes
➜ Region Øst: Tove Anita Tveitan
➜ Region Vest: Camilla Djønne 
➜ Region Sør: Anja Sande Skjærvold
➜ Region Sør Øst: Siv Marion Tourunen Ringvold
MEF Kvinner skal delta på Arctic Entrepreneur med egen stand. Der dekker vi lunsj, 
brakkemiddag og seminar på onsdag for tre personer pr. bedrift. Hovedfokuset for 
MEF Kvinner neste år er å jobbe med rekruttering av kvinnelige lærlinger og fagarbeidere,  
samt at vi jobber for å øke deltagelsen på medlemsmøter, kurs og arrangementer. 

REGION ØST

60-ÅRS JUBILEUM I MEF AVD. 
OSLO OG AKERSHUS

Storslått markering av  
MEF avd. Oslo/Akershus 
sitt 60-års jubileum på 
Høymagasinet ved Akershus  
festning. 100 gjester 
spiste godt og fikk nyte god 
underholdning. Tusen takk 
til alle som kom og feiret 
jubileet med oss! 

KVINNESAMLING I OSLO
Det har vært samling for kvinnenettverket i region Øst i Oslo i 
to dager sammen med Nord og Sør-Øst. Kjempestort oppmøte 
med over 150 kvinner og topp stemning!

BRANSJEMIDDAG I 
TYNSET
Bransjemiddag med Sparebank1 Finans Østlandet, 
Jan Ulrik Baksjøberget fortalte om deres bedrift og 
tjenester. Norvald Lillevold orienterte om Rendals-
fisk som skal investere for 500 mill. Leiv Peter Blak-
stad informerte om siste nytt fra MEF. Vi takker alle 
som møtte opp i Tynset i denne travle årstiden.

MÅNEDENS LÆRLING  
I NOVEMBER
Navn: Christer D. Grøstad
Bedrift: Svein Grøstad AS i MEF avd. Oslo/Akershus
Kommer fra: Ski
Alder: 22 år
Fag: Anleggsmaskinfører
Utdanning: TIP og Arbeidsmaskiner (landbruksmaskin-
mekaniker)
Hvorfor denne bransjen: Ble født inn i det så hadde 
egentlig ikke noe valg. 
Mål: Å ta over familiebedriften når den tid kommer
Hobby/interesse: Gårdsdrift og mekking, er ikke tid til 
så mye annet

MÅNEDENS BEDRIFT 
I NOVEMBER

Navn: Graving og transportservice AS
Daglig leder: Amund Kirkeby (ikke på 
bildet)
Kommer fra: Hakadal i MEF avd. Oslo/
Akershus 
Medlemmer siden: 2006
Hvor mange ansatte: 34 
Hva jobber dere i hovedsak med? 
Alt av grunnarbeider, vann og avløp, 
tomteutbygging. Jobber for BaneNOR. 
Egentlig det meste innen grunn-
arbeider. 
Hvorfor er dere medlemmer av MEF? 

Godt å være tilknyttet til en organisasjon. God bistand, gode rabatt-
ordninger og et bra nettverk å være en del av.

REGION SØRVEST

UTDANNINGSMESSER I REGION SØRVEST
OKAB Agder og OKAB Sør-Roga-
land har deltatt på rekrutterings-
messer på Randaberg, Flekkefjord 
vgs og på Tau. Vi satser på mange 
nye elever i vår bransje. Takk til 
alle de flotte ungdommene som 
besøker standene våre. 

JUBILEUMSMARKERING 
Lindland Maskin feiret 50 år med stor fest! Harald 
Rønneberg var toastmaster og sørget for god stemning. 
Distriktssjef Julie Falch og Martin Nordbø, representant for 
hovedstyret, gratulerte Lindland maskin fra scenen. Takk 
for en flott kveld! MEF fortjenestemedalje for 20 og 30 år
Fra venstre : Roar Lindland, 
Julie R Falch, Erik Røksland, 
Jan Lindland, Sigve Lind-
land, Morten Tjørve, Glenn 
Iversen, Synnøve Sådland, 
Martin Nordbø. Foran: 
Harald Rønneberg. 
Foto: mediaSør
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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

REGION NORD

YRKESMESSE I 
LONGYEARBYEN
OKAB Nord har deltatt på yrkesmesse sammen 
med LNS Spitsbergen i Longyearbyen. Elevene 
fra ungdomsskole og videregående fikk nyttig 
informasjon om mulighetene i anleggsbransjen!

BRØYTEMØTER I KIRKENES OG 
TANA SAMMEN MED NLF
Mandag 21. november ble brukt til brøytemøter i Kirkenes og Tana om 
kontraktene som straks skal ut i markedet. Fylkeskommunen presen-
terte sine kontrakter før vi snakket litt om arbeidstidsbestemmelser, 
kontraktsforståelse og litt om kostnadsbildet med brøyting. Brøytemø-
tene var bra besøkt og vi håper at deltakerne fant informasjonen nyttig.

MEDLEMSMØTE I 
TROMSØ
Det var godt oppmøte på medlemsmøtet 
i Tromsø i november. Vi hadde besøk 
av fylkeskommunen, Tromsø kommune 
og SVV, som orienterte om kommende 
prosjekter fra «Tenk Tromsø» Bypakken.  
Tromsø kommune VA orienterte om VA- 
prosjekt og fylkeskommunen v/ samferd-
sel ga oss et innblikk i kommende drifts-
kontrakter og investeringsprosjekt. Vi fikk 
bl.a. god informasjon om «fylkesveiløftet» 
hvor det investeres 2 milliarder kroner på 
fylkesvegene i Troms.

JULEMØTE I MIDT-TROMS 
Alltid veldig hyggelig å komme til Midt-Troms, julemøte på Bardufosstun 30. 
november. Noen av temaene; Vi fikk besøk av Hege fra Forsvarsbygg som 
presenterte kommende prosjekter i nærområdet, samt miljøkrav. Noe gene-
rell informasjon fra MEF, og sist men ikke minst; bransjen er svært fornøyd 
med at VG2 anleggsteknikk er foreslått lagt til Bardufoss med oppstart 
2023, og ser frem til å ta imot ungdommen. Takk for en fin ettermiddag.

25 ÅRS 
MEDLEMSKAP 
I MEF
Utdeling av 25-års plakett til 
A.O Eide i Sandnessjøen. Arnt 
og gutta var travelt opptatt med 
drenering av ett jorde og over-
rekkelsen måtte derfor finne 
sted på grøftekanten. Gratulerer 
med 25 år og takk for tilliten. 

JULEMØTE I BRØNNØYSUND
1.desember var 
det julemøte i 
Brønnøysund på 
Toyota Nordvik. 
Dette var en 
fast tradisjon før 
korona og med 
godt oppmøte i 
år, så kan vi trygt 
si at dette skal 
skje flere ganger. 

RESSURS OG MILJØ  / SKOG

TEMADAGER I MEF SKOG
MEF Skogs temadager ble avholdt i Trondheim 18. – 20. november og 
med mye faglig input og minst like mye sosialt samvær. Det var over 90 
deltagere på arrangementet. MEF Skog takker for alle bidrag, enten det 
var faglig eller sosialt eller begge deler!

MEDLEMSBESØK 
I SKOGEN
MEF Skog har vært på hyggelig skogsbesøk hos 
Vest-Telemark Skogsdrift på Langlim. Gutta kjører 
for AT Skog.

JULEMØTE OG 
MINISTERBESØK 
MEF Gjenvinnings julemøte ble i år kronet  
med et møte med kommunal- og distrikts-

minister Sigbjørn Gjelsvik. Vi fikk gode 
diskusjoner om konkurransesituasjonen 
i avfallsbransjen og utfordringene med 
manglende massemottak rundt i landet. 
Vi takker for at statsråden er lydhør for 
private avfallsbedrifters situasjon.
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XPower hjullastere 
flytter fjell
XPower® er et innovativt maskinkonsept som kombinerer ytelse, drivstoff
effektivitet, robusthet og komfort. Med sin kraftdelte drivlinje presterer 
XPowermaskiner på høyeste nivå.
www.liebherr.com

Hjullaster L 550 XPower® til L 586 XPower®

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

REGION MIDT

UTDANNINGS- 
MESSE PÅ VERDAL
OKAB Trøndelag stilte opp på utdanningsmesse 
under industriens dag på Verdal 15. november 
og på yrkesmesse på Rissa 23. november.  
Takk til alle som besøkte standen vår.

REGION VEST

UTDANNINGSMESSE  
I BERGEN
Utdanningsmesse på Nore Neset på Os utenfor 
Bergen for ungdomsskole og videregående skole. 
MEF/OKAB hadde stilt opp med en gravemaskin 
simulator som elevene fikk prøve. Takk til alle 
som kom innom standen vår. 

JULEMØTE FOR NORD- 
ROGALAND OG HORDALAND
Torsdag 01.desember var det duket for julemøte i MEF avd. Nord-Rogaland 
og Hordaland. Det deltok 120 personar fra 40 medlemsbedrifter og 10 
handelsavtalepartnerar. Tusen takk for gode innlegg og foredrag og til alle 
som deltok og gjorde kvelden heilt super!

JULEMØTE I MØRE OG ROMSDAL
30. og 1. desember var det julemøte for MEF sine medlemmer i Møre og 
Romsdal. Det var informasjon fra MR fylke om pågående og kommende 
prosjekt og informasjon fra våre handelsavtalepartnere IF og Tess. Jarle 
Øyen fra Borgund videregående skole hadde også en presentasjon av skolen 
og VG 2 anleggsteknikk. Styreleder Rolf Anders Håberg orienterte om nytt 
fra MEF.  Møtene ble tradisjonen tro avsluttet med god mat og drikke.  
MEF MR vil benytte anledningen til å ønske alle medlemmer og  
samarbeidspartnere er riktig god jul!

ANLEGGSDAGEN PÅ BORGUND VGS.
Anleggsdagen på Borgund vgs. 2022 ble gjennomført for første gang 28. 
oktober. Elevene fikk møte bransjen gjennom en god prat og et innblikk 
i hvordan det er å arbeide i denne bransjen. Stor takk til alle bedriftene 
som gjorde denne dagen mulig. Vi er glade for videre samarbeid for 
framtidens fagfolk!



Ta et bærekraftig 
valg med HVO100
Med HVO100 tar du et miljøvennlig valg uten at det går på 
bekostning av kvalitet og ytelse. HVO100 er et biodrivstoff 
som passer til de fleste tyngre kjøretøy og maskiner.  
Vi tilbyr dette på flere terminaler i Norge.

*Reduksjon i et livsløpsperspektiv sammenlignet med vanlig anleggsdiesel

•
•
•
•

Utelukkende fremstilt av rester og avfall
Inneholder ikke palmeolje
Reduserer utslippene med 80-90 %*
Tilsatt miles additiv som rengjør og beskytter motoren

Bestill fornybar diesel på circlek.no/bulkbestilling  
eller ring 81002002


