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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.
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Bransjens viktigste møteplass
Så er vi i gang med et nytt år igjen. Endelig var Arctic Entrepreneur tilbake på The Qube ved Garder-
moen i januar, slik tradisjonen har vært i en årrekke. MEF liker å kalle arrangementet for anleggs-
bransjens viktigste møteplass, og det er lett å si seg enig når man ser på oppslutningen. I år var det 
rekordmange påmeldte, både av besøkende og utstillere. Når man under brakkemiddagen er vitne til 
at over 1000 anleggsfolk gafler i seg flesk og duppe med en iver og glød som overgår selveste Elling, 
så skjønner man at bransjen føler seg hjemme.

En annen bekreftelse på Arctic Entrepreneurs posisjon og betydning, er innslaget av statsråder på 
talerlisten. I år sto hele fire ministre på programmet – også det rekord.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) snakket om viktigheten av vinterdrift, mens finans- 
minister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var bekymret på bransjens vegne når det gjelder prisveksten. 
Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) skulle egentlig dele ut prisen for beste lærebedrift, men måtte 
kaste inn håndkleet i siste liten. I stedet var det statssekretær Sindre Lysø som fikk æren av å dele 
ut den gjeve prisen – som for øvrig gikk til Landmark Maskin fra Bømlo. Prisen er viktig av flere 
årsaker, og synliggjør blant annet anleggsbransjens vilje til å ta inn lærlinger som ikke nødvendigvis 
har en plettfri skolebakgrunn. En ordentlig inspirasjonskilde i den sammenheng, er Albert Hæhre, 
som fra scenen fortalte at han har rekruttert skolelei ungdom i 50 år. 

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) tok også turen til Arctic Entrepreneur, 
hvor hun holdt innlegg for MEFs kvinnenettverk. Der delte hun sine egne erfaringer, 
som viser hvorfor slike nettverk er viktige. Ikke minst i anleggsbransjen, en av 
Norges desidert mest mannsdominerte bransjer. Vi i Anleggsmaskinen har til gode  
å snakke med én eneste person i bransjen som ikke mener at kvinner gjør arbeids- 
miljøet bedre. Så har det da også blitt flere av dem etter hvert. I år var det rundt  
200 damer på Arctic. Det er ikke mange år siden det bare var en tiendedel av det.

Runar F. Daler – rd@mef.no
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Fremtidsrettet teletiner 
for effektiv arbeidsflyt på 
vinterstid.

Dia Proff Norge tilbyr unike varmeløsninger med 100% 
elektrisk, biodiesel eller hybrid drift. Dette er løsningen 
som oppfyller kravene til fossilfrie byggeplasser.  

• Miljøvennlig og null utslipp.
• Lavt energiforbrukt.
• 100% elektrisk, biodiesel eller hybrid.

For å sikre levering av maskiner til høst/vinteren,  
må forhåndsbestilling gjøres innen 28. februar 2023.

 670 67 330  / www.diaproff.no

Forhåndsbestilling senest 28. februar 2023.



«Hadde vi fått like mye penger som Follobanen, 
så kunne vi bygd ut hele Sogn og Fjordane»

Harald Even Fosse, daglig leder i Fosse Maskin og Transport AS.
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På veiutbedringsprosjektet Rv. 13 Bondivik-Fardal møtte finans-
ministeren hovedentreprenør Fosse Maskin og Transport AS, 
med daglig leder Harald Even Fosse i spissen. Med i ministerens 
følge var blant annet ordfører i Sogndal kommune, Arnstein 
Menes (Sp), statssekretær i finansdepartementet, Lars Vangen 
(Sp), statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Aleksander 
Øren Heen og stortingsrepresentant og leder for Transport- og 
kommunikasjonskomiteen, Erling Sande.

Flere lokale entreprenører var også på plass, blant annet Oddgeir 
Havnen fra Havnen Anlegg AS, Dag Lomheim i Brødrene Lomheim 
AS, Leif Norvald Fimreite i FS Anlegg AS, samt MEFs regionsjef 
i vest, Paul Olaf Baraas og styreleder i MEF avdeling Sogn og 
Fjordane, Inge Melkevoll.

FOR LITE Å REGNE PÅ
Ute på anleggsplassen fikk Vedum høre litt om selve prosjektet, 

og han møtte noen av lærlingene. Men først og fremst fikk han 
høre om entreprenørenes utfordringer og bekymringer.

– Det er veldig få prosjekter å regne på for tida. Det er kun tre 
offentlige anbud ute i markedet, og vi regner på to av dem, sa 
Harald Even Fosse og etterlyste bevilgninger til flere etterlengtede 
prosjekter i regionen.

– Hadde vi fått like mye penger som Follobanen, så kunne vi 
bygd ut hele Sogn og Fjordane, sa han med glimt i øyet, til stor 
latter fra både ministeren og resten av følget.

– Her i Vestland er det en del prosjekter som ligger mer eller 
mindre klare i skuffen, som kunne vært igangsatt, sa MEFs regi-
onsjef Paul Olaf Baraas.

– Som blant annet E16 i Gudvangen, E39 Austadtunnelen, 
Haukeliprosjektet på E134, rv. 5 Loftesnes–Kaupanger og flere 
andre. Også på drift- og vedlikeholdssiden er det mye som kunne 
vært satt i gang relativt raskt.

HAR TATT GREP
Den voldsomme prisveksten på de fleste innsatsfaktorer ble natur-
ligvis også tema på møtet. Vedum fortalte entreprenørene om flere 
grep han og regjeringen har tatt for å komme bransjen i møte, noe 
han også sa til Anleggsmaskinen da vi intervjuet ham like før jul. 

– I fjor sommer hadde jeg mye kontakt med anleggsbransjen, 
og da var det først og fremst drivstoffprisen som var den store 
problemstillingen, og vi har jo nå fjernet grunnavgiften på anleggs-
diesel. Og så var det dette med omtvista krav. Vi har nå sørget 
for at entreprenører ikke lenger skal behøve å betale moms på 
omtvistede krav. I tillegg innfører vi på nytt skattefradraget for 
dem som bor på brakke, som den forrige regjeringen fjernet. Fra 
2023 får man 177 kroner fradrag på skatten per dag. Det er jo 
ikke et enormt beløp, men det hjelper litt i hverdagen, sa Vedum.

En kald januardag tok finansminister Trygve Slagsvold Vedum turen til Sogndal  
for å møte anleggsbransjen, og høre hvor skoen trykker for tiden. Han reiste hjem 
med flere nye svar. 
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Vedum møtte 
bransjen

dieseltank.no
Se vårt store utvalg 
av tanker og tilbehør

PÅ ANLEGG: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum tok turen til Sogndal for å møte anleggsbransjen og høre hvor skoen trykker for tiden.

MUNTERT: Stemningen var god under besøket, men finansministeren 
fikk også klare innspill på hva som var entreprenørenes bekymringer. 
Her blir Vedum og Harald Even Fosse intervjuet av NRK.



TYNGRE  
KJØRETØY

ONE SOLUTION 
TEKNOLOGI DIESEL, 

BENSIN- OG NATURGASS

Godkjent og 
anbefalt av 
Cummins Inc.

ÉN BILPARK.
ÉN MOTOROLJE.
Valvoline™ Premium Blue er nå videreutviklet og 
optimalisert for å beskytte flere motorer enn noen gang 
før. Med One Solution teknologi beskytter vår unike 
motorolje både diesel, bensin- og naturgassmotorer. 

NYHET

  

VALVOLINE OIL AS

Industriveien 27B

2020 Skedsmokorset

Tlf. 64 83 52 00

JOAKIM SKOGLUND

Key Account Manager C&I 

joakim.skoglund@valvoline.no

Tlf. 92 02 70 34

SPESIALISTER PÅ MOTOROLJE 
FOR TYNGRE KJØRETØY
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AKTUELT

ESKALERENDE ASFALTPRISER
Det finansministeren derimot ikke virket å være like godt kjent 
med på forhånd, var at også prisene på sprengstoff og ikke minst 
asfalt er svært utfordrende for tiden. 

– Hver 14. dag er det nye asfalt- og dynamittpriser, og de 
øker jo hele tiden. Spesielt asfalten er den store stygge ulven 
nå. Fra vi gir et tilbud, til vi faktisk skal legge asfalten, har 
prisen gått opp så mye at vi må legge den med tap, fortalte 
Harald Even Fosse. 

– Dette er nettopp litt av poenget med å være med på turer som 
denne; for å få innblikk i sitasjonen bransjen befinner seg i. Når 
det gjelder akkurat asfaltkostnadene, så får vi se om det er noen 
justeringer som kan gjøres, hvis det er sånn at prisene bare går 
oppover også der, sa finansminister Vedum, som insisterte på at 
det er viktig for ham og regjeringen at vi har en levende og god 
anleggsbransje her i landet. 

FORSIKTIGE OPTIMISTER
Inne i brakka etter at ministeren var reist, var entreprenørene 

godt fornøyd med besøket, til tross for at ingen løfter ble gitt. Det 
hadde de heller ikke forventet.

– Jeg tror det er viktig at han kommer ut og får sett hva vi driver 
med. Det vil selvfølgelig ikke skje noe i morgen, men ved at vi får 
fortalt hvor skoen trykker, kan det jo påvirke positivt på sikt, sier 
Inge Melkevoll, styreleder for MEF avd. Sogn og Fjordane. 

Regionsjef Paul Olaf Baraas er enig med styrelederen, og tillater 
seg å håpe at det vil gi resultater.

– Det er jo lov å drømme! Og da håper jeg at pengesekken blir 
åpnet opp litt, slik at entreprenørene får mer arbeid fremover, 
sier han.

– Uansett får finansministeren bedre kjennskap til bransjen, 
hvor den befinner seg i dag, og hvordan vi ser på framtiden. Han 
kjenner jo bransjen litt fra før også, og besøket her i dag kan være 
med å bygge opp kunnskap som vil kunne ha verdi senere når 
prioriteringer skal gjøres og beslutninger fattes. Det faktum at 
lederen for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stor-
tinget, Erling Sande, også var med, gir grunnlag for optimisme, 
avslutter Baraas. 

I BRAKKA: Fra venstre: Trygve Slagsvold Vedum (finansminister), Oddgeir Havnen (Havnen Anlegg AS), Dag Lomheim (Brødrene Lomheim AS), 
Harald Even Fosse (Fosse Maskin og Transport AS) og Paul Olaf Baraas (MEF region Vest). Ordfører i Sogndal kommune, Arnstein Menes, sitter 
med ryggen til.



Tilbake bak rattet 
i brøytebilen
Arne Aas solgte seg ut av anleggsgartnerfirmaet han var med på å starte  
for snart 20 år siden. Nå er han tilbake der han startet som 16-åring, nemlig å 
rydde snø i Follo.  
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Vi møter Arne Aas på sørsiden av Nordby-
tunnelen, på grensen mellom Frogn og Ås 
kommune i Viken, på en av de mer snøfulle 
dagene på Østlandet. Snøen laver ned, og 
har gjort det flere dager i strekk. For Aas 
og kollegaene, som brøyter og salter E6 sør 
for Oslo på oppdrag for Mesta, har det vært 
mer eller mindre kontinuerlig jobbing i flere 
dager. Det må til for å holde motorveien 
farbar og så sikker som mulig for de vei- 
farende. Med en gjennomsnittstrafikk på 

opp mot 55 000 kjøretøy i døgnet, er E6 
fra svenskegrensen til Oslo én av de mest 
trafikkerte veiene i Norge. I tillegg til vanlig 
personbiltrafikk, er strekningen viktig for 
næringstrafikken både inn og ut av landet, 
og for lokalt næringsliv i regionen. 

BRØYTING I BLODET
Det var ved årsskiftet Arne Aas endret tittel 
fra bedriftseier til brøytebilsjåfør. Han har 
riktignok etablert et nytt selskap, Arne Aas 

AS, men foreløpig er det bare én ansatt, 
han selv.  

– Jeg fant ut at skulle jeg gjøre noe 
annet, så måtte det bli nå. Blant annet 
med tanke på alder (52 år. Red. anm.), 
og at jeg etter hvert har funnet ut at jeg 
ikke trivdes så godt med å jobbe på store 
anlegg i Oslo, sier Aas. Selskapet han var 
medeier i, Uteanlegg AS, ble etablert i 
2005. Før det hadde Aas, som er utdan-
net anleggsgartner, allerede samarbeidet 

i fem år med Erlend Høyem, og sammen 
etablerte de anleggsgartnerfirmaet som 
teller 25 ansatte, og omsatte i 2021 for litt 
i underkant av 50 millioner kroner. 

– Det måtte bli brøyting, det ligger 
nemlig i blodet. Både morfar og en onkel 
drev med brøyting da jeg vokste opp. Da jeg 
ble 16 år og fikk traktorlappen, begynte jeg å 
brøyte med reservetraktoren, en Ford 4000, 

ved siden av skolegangen, sier Aas. Selv om 
han sier at han er tilbake til å drive med 
brøyting, så forteller han at han egentlig 
har drevet med det i en eller annen form 
hele tiden fra han var 16 år. Etter noen år 
med videreutdanning, blant annet som 
anleggsgartner, overtok han brøytekontrak-
tene etter morfaren i 1995. Og i alle årene 
som medeier i Uteanlegg var han involvert 

i brøyting da selskapet hadde mange brøyte- 
avtaler i Follo-regionen. 

NY SCANIA PÅ VEI
På slutten av fjoråret kjøpte han brøytebilen 
han nå bruker. 2016-modellen Mercedes- 
Benz Arocs 3258, 8x4, tridem, har tidli-
gere gått for Vaktmesterkompaniet, og var 
ferdig rigget som brøytebil. Aas har bestilt 

TILBAKE: Arne Aas var i nesten 20 år medeier i et anleggsgartnerfirma. Nå har han solgt seg ut og startet med brøyting, og han stortrives med å 
gjøre det han startet med som 16-åring. 

TRAFIKK: E6 mellom Oslo og svenskegrensen er blant de mest trafikkerte strekningene i Norge. Når Aas og kollegaene jobber med å holde veien 
farbar blir det fort lange køer. 

TETT: Det er ikke bare på fjellovergangene det kan være vanskelige kjøreforhold. På E6 syd for Oslo er gjennomsnittstrafikken opp mot 55 000 
kjøretøy i døgnet, og det blir fort trafikkork når noe skjer. 

SIDE 11SIDE 10 ANLEGGSMASKINEN | NR.01 | 2023ANLEGGSMASKINEN | NR.01 | 2023

VINTERDRIFTVINTERDRIFT



BLI MEDLEM I DAG

ER DU EN AV OSS?

ny brøytebil, en Scania R660, 8x4, tridem, 
med krokpåbygg. Den skal etter planen 
leveres i mars. 

Aas kjører på oppdrag for kollegaen Tor 
Kongsten, som har avtale med Mesta, og 
som har ansvaret for roden fra Mosseporten 
til Nordbytunnelen. De er til sammen tre 
biler som kjører samtidig. Aas og Kongsten 
brøyter selve kjørebanen, mens en tredje bil 
tar seg av på- og avkjøringsramper. 

– Vi bruker én og en halv time på gjen-
nomkjøring av hele roden, sier Aas. Han 
forteller at selv om de kun kjører i 40 km/t 
går det mye diesel med to skjær i bakken 
og en saltspreder. 

– Det går med et sted mellom sju og åtte 
liter per mil, sier han. 

Vi sitter på med Aas under hele turen 
tur-retur Nordbytunnelen–Mosseporten, 
og får et innblikk i hvordan det er å sørge 
for å holde motorveien farbar. Akkurat da 
vi er med, skjer det ingenting uforutsett, 
og det hører med til sjeldenhetene fortel-
ler Aas oss. Det skjer nemlig veldig ofte 
at bilister, i både små og store kjøretøy, 
prøver å komme seg forbi brøytebilene. 
Det være seg via av- og påkjøringsram-

pene, eller ved å presse seg mellom brøy-
tebilene. 

At Arne Aas er tilbake der han hører 
hjemme er ikke vanskelig å se. Det er 
tydelig at han stortrives bak rattet i brøy-
tebilen. 

På spørsmål hva han skal gjøre når brøy-
tesesongen er over, svarer han at da skal 
den nye Scaniaen brukes til utkjøring av 
kalk på oppdrag for Råde Mølle. I tillegg 
er han i dialog med en lokal entreprenør 
om å frakte masser. 

DRIFTSKONTRAKT ØSTFOLD OG FOLLO:
 ■ Mesta vant den store kontrakten om driften av riksveinettet i Østfold og 

Follo i konkurranse med fire andre entreprenører. Kontraktssummen er 
på 463 millioner kroner.

 ■ Driftskontrakten omfatter 470 kilometer vei totalt, hvorav 56 kilometer 
er gang- og sykkelvei. I tillegg inngår drift og vedlikehold av blant annet 
tunneler, bruer, raste- og døgnhvileplasser, kontrollplasser, store grøntanlegg 
og sedimentasjonsbassenger.

 ■ Kontraktområdet omfatter kommunene Fredrikstad, Frogn, Halden, Indre 
Østfold, Marker, Moss, Nordre Follo, Lillestrøm, Rakkestad, Råde, Sarps-
borg, Vestby og Ås.

 ■ Klimaet i kontraktsområdet er både variert og utfordrende. Dette gjelder 
spesielt på vinterstid, siden veiene som går langs Oslofjorden har tilnærmet 
kystklima mens andre veier har mer innlandsklima.

 ■ Østfold-Follo-kontrakten gjelder fra og med 1. september 2022 til og 
med 31. august 2027, med mulighet for tre års forlengelse. (Kilde: Statens 
vegvesen og Mesta)IS: For hver tur må utstyret kontrolleres, 

og blant annet må is og slaps fjernes fra 
saltsprederen. 

TRIVES: Arne Aas stortrives bak rattet 
i Mercedesen, men han kommer til, 

ifølge han selv, å trives enda bedre når 
han får den nye Scania R660.

AS Hydrema
www.hydrema.com

Service: 613 14 010

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

Salg: Andreas Bakken Espenes 
Mobil: +47 480 52 818
Mail: aes@hydrema.com
Område: Telemark, Agder  
og Rogaland.

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

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

Fra 17. til 19. januar var det igjen klart for tre dager med utstilling, faglig og sosialt 
påfyll på The Qube. Da arrangerte Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) den 
årlige anleggskonferansen Arctic Entrepreneur.
Tekst og foto: Njål Hagen og Runar F. Daler – am@mef.no

Rekordstor Arctic 
Entrepreneur 2023

Arctic Entrepreneur er en arena der alle med interesse for anleggs-
bransjen kan bli oppdatert faglig og møte viktige leverandører. I 
tillegg står det sosiale helt sentralt. I The Qube møtes entrepre-
nører, 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, sa Kari Druglimo-Nygaard, 
MEFs prosjektleder for arrangementet, på åpningsdagen.

FAGLIG PROGRAM
Et spennende, solid og aktuelt faglig program har alltid vært et 
kjennetegn ved Arctic Entrepreneur. Så også i 2023. Det var egne 
fagseminarer for vann og avløp, gjenvinning, sprengning og klima 
og bærekraft. Nytt av året var at Bransjenettverk vinterdrift og 
Statens vegvesen hadde lagt. Vinterdriftskonferansen til Arctic 
Entrepreneur. Denne var også delt inn i flere seminarer både 
onsdag og torsdag. 

Kvinner i anleggsbransjen hadde også i år samling, og vel 100 

kvinner fikk besøk av kultur- og likestillingsminister Anette  
Trettebergstuen. Hun var for øvrig ikke eneste minister som 
besøkte Arctic Entrepreneur. Både samferdselsminister Jon-Ivar 
Nygård og finansminister Trygve Slagsvold Vedum holdt innlegg. 
Kunnskapsminister Tonje Brenna skulle delt ut prisen til Årets 
lærebedrift, men måtte melde avbud, og det var statssekretær 
i Kunnskapsdepartementet, Sindre Lysø, som fikk det ærefulle 
oppdraget med å dele ut prisen. 

UTSTILLING OG FEST
Det var til sammen over 1800 deltakere som hadde tatt turen til 
årets store bransjetreff. I tillegg til faglig seminarer, kunne de besøke 
utstillingshallen hvor 115 leverandører til bransjen hadde stands, 
og det var som vanlig to solide kveldsarrangmenter – festmiddag 
tirsdag og brakkemiddag onsdag. Begge kveldene var vel 1000 
mennesker samlet til fest og moro, og tirsdag kveld ble de under-
holdt av komikerne Martin Beyer-Olsen og Christian Mikkelsen. 
Onsdag kveld sto det funky bandet The Feelgood Orchestra på 
scenen, og ja, det ble servert flesk og duppe.

På de neste sidene kan du lese mer om årets Arctic Entrepreneur. 

Øystein Hope, styreleder i MEF, ønsket 
velkommen til rekordarrangementet. 
– Kjære gjester fra hele Norge. Velkommen til møte. Velkom-
men til messe. Velkommen til fest. Velkommen til Gardermoen, 
sa Øystein Hope i åpningstalen. 

– Det raser en krig i Europa, og skaper problemer også for 
vår bransje, men midt i alle problemer og mørke skyer, velger 
et rekordhøyt antall deltakere å komme hit, sa Hope. 

Han tok dette som et tegn på at folk vil møtes for å få inspi-
rasjon og treffes i krevende tider. 

– La oss bruke dagene godt. Oppsøk utstillerne (115 totalt), 
bli kjent med nye folk, hent inspirasjon til å komme gjennom 
vinteren. Med det erklærer jeg Arctic Entrepreneur 2023 for 
åpnet, avsluttet Øystein Hope. 

Ankerløkken Equipment AS er har et rikholdig 
sortiment fra flere produsenter. I 2022 ble de kåret 
til årets forhandler av Difco Ltd., som blant annet 
produserer sorteringsskuffer som Ankerløkken 
Equipment selger i Norge. Daglig leder Morten 
Paulsen viser frem beviset på utmerkelsen. 

Årets forhandler

Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet 
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS). Organisasjonen har over 
40 000 medlemmer i alle sektorer i arbeidslivet, og organiserer ansatte 
i de fleste yrker og bransjer, deriblant de ansatte hos Årets lærebedrift, 
Landmark Maskin AS. 

Organiserer Årets 
lærebedrift

F.v. Arild Ebbesvik, verneom-
bud, Kåre Magnar Hestenes, 
prosjektleder og lærlinge-
ansvarlig, Trygve Landmark, 
daglig leder i Landmark 
Maskin, og Peter Hyllengren, 
tillitsvalgt i Parat. Fremst i 
bildet er Anneli
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Et maskinentreprenørfirma med over 40 års erfaring
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•
•

Sprøytebetong 
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•  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

Under en paneldebatt på Arctic Entre-
preneur, ledet av MEFs nestleder Roger 
Ingebrigtsen, var det liten tvil om hva de 
tre bedriftslederne på scenen var mest 
bekymret for fremover.

IKKE MYE Å REGNE PÅ
– 2022 var egentlig et ganske bra år for oss, 
og ordreboka har egentlig aldri vært så bra 
som den er nå, men det er utelukkende på 
grunn av ett prosjekt. Og vi må jo ha påfyll, 
og jeg er litt bekymra for om vi klarer å 
fylle ordreboka fremover, sier Ann-Kathrin 
Storhaug von Rappe, daglig leder i Lesja 
Bulldozerlag AS.

– Noe av det første jeg gjør hver dag, er 
å gå inn på Doffin (Database for offentlige 
innkjøp, red. anm.) for å se hva som er å 
regne på der. Og jeg må jo si at når jeg er 
inne på Doffin nå for tida, så er det ikke 
mye å regne på der. Det er som at Doffin 
har daua, altså, sier hun med et smil, og blir 
møtt med latter fra salen. Men det er åpen-
bart alvor bak. For situasjonen i markedet 
nå er høyst usikker.

FÅ OPPDRAG
– Vi har fått noen nye jobber fremover, så 
jeg er ikke så veldig bekymra for vår egen 
del. Men jeg er veldig bekymra for bransjen 
generelt, for det blir veldig lite å regne på 
fremover, sier Svend Ingvar Hoel Larsen, 
daglig leder for Hammerfest-bedriften 
Larsen Maskin og Transport.

– Det er for få oppdrag der ute. Utvik-
lingen blant MEF-bedriftene har jo også 
vært sånn at de små har blitt mellomstore, 
og de store har blitt enda større, så vi har 
blitt en stor og tung bransje. Derfor trenger 
vi flere og større oppdrag enn vi gjorde for  
ti år siden, sier han.

ØNSKER MER FORUTSIGBARHET
Bjørn Risa, daglig leder for Risa AS deler 

også bekymringen for oppdragstørken i 
markedet.

– Vi flyter nok en del på de jobbene vi 
har hatt de siste par årene, og har egentlig 
en god ordrereserve for 2023 nå. Men det 
er vanskelig å planlegge i dette markedet, 
og jeg tror nok vi får en liten nedgang de 
neste to-tre årene, sier han.

– Jeg kunne ønske meg en plan for noen 
år frem i tid, som ville gitt en større forut-
sigbarhet. En plan for når jobbene kommer, 
og hvor mange jobber som kommer i hver 
region. Hvis det blir færre prosjekter, så må 
vi jo nedbemanne, men da vet vi i hvert fall 
om det. Problemet er når man ikke vet om 
det, og ikke får styrt etter det, sier Bjørn Risa.

ALDRI MER FASTPRIS
Noe annet alle de tre bedriftslederne var 
enige om, var at fastpriskontrakter er helt ut.

– Vi inngikk ny brøytekontrakt høsten 
2021, på den samme roden vi har hatt i 15 
år, med prisregulering én gang i året, noe 
som har fungert helt fint. Vi gikk på med 
godt mot i den nye kontrakten, og tenkte at 
hvis prisen skulle gå opp et par-tre prosent, 
så får vi jo justert det igjen til høsten. Det 
er jo sånn vi har drevet i 30 år. Men så kom 
smellen i februar 2022. Plutselig var diesel-
prisen 28 kroner og 70 øre, og det kosta 
10-11000 kroner å fylle opp lastebilen, mot 
6000 før økningen, forteller Svend Ingvar 
Hoel Larsen.

– Vi måtte da hive oss rundt og tenke 
nytt. Så vi gjorde noen grep; hadde færre 
folk ute og flere hjemmevakter, vi la på 

doble brøyteskjær for å få mindre slitasje, 
og vi tenkte i det hele tatt økonomi i alt vi 
gjorde. Og det hjalp jo, for vi klarte å få ned 
kostnadene en god del, men vi måtte likevel 
si nei til jobber, for vi kunne ikke kjøre for 
de prisene vi hadde gjort tidligere. Så når vi 
skal tegne nye driftskontrakter fremover, så 
skal vi ha kvartalsvis prisregulering. Fastpris 
er ikke lenger noe alternativ, slår han fast.

HADDE BLITT STYGT UTEN PRIS- 
REGULERING

– Når det gjelder fastpriskontrakter, har 
vi egentlig aldri tenkt på at det skal være 
noen særlig stor risiko. Vi hadde to slike 
kontrakter i fjor, med Lesja kommune 
og Lillehammer kommune. Vi har hatt 
god dialog med de kommunene, og har 
faktisk fått prisregulering. Det hadde blitt 
ordentlig stygge prosjekter, hvis vi ikke 
hadde fått det, sier Ann-Kathrin Storhaug 
von Rappe.

– Man kan nesten ikke drive i denne 
bransjen hvis man ikke klarer å takle litt 
usikkerhet. Men fastpriskontrakter, det er 
det nå slutt på, sier hun bestemt.

PRI ÉN
– Det er krevende å være entreprenør i 
vanskelige tider. Men vi har prøvd å snu 
litt på det internt og sagt at det vil alltid 
være noen kriser og utfordringer; vi må bare 
ha fokus på det vi selv kan gjøre noe med. 
Og tiltak nummer én for oss, er at vi skal 
ikke inn på noen flere fastpriskontrakter, 
sier Bjørn Risa.

Dette er det sjette året på rad at Maskin- 
entreprenørenes Forbund (MEF) deler ut 
prisen til Årets lærebedrift, en pris som 
har blitt svært så prestisjefylt.

Anleggsmaskinen har vært på besøk 
hos, og intervjuet de åtte nominerte 
bedriftene for 2022, og det er hevet over 
enhver tvil at alle er svært dyktige når det 
gjelder arbeidet med lærlinger. Likevel er 
det altså kun én bedrift som kan gå helt 
til topps i konkurransen.

JURYENS BEGRUNNELSE
I kunnskapsminister Tonje Brennas 
forfall, var det statssekretær i Kunn-
skapsdepartementet, Sindre Lysø, som 
fikk æren av å dele ut prisen. Han leste 
opp juryens begrunnelse før han røpet 
navnet på vinneren.

– Årets lærebedrift 2022 oppfyller alle 
kriteriene som ligger til grunn for denne 
prisen. Bedriften har i 25 år hatt et bety-

delig inntak av lærlinger og de lykkes med 
å se kandidatene for dem de er, og gi dem 
en mulighet til å utvikle seg og kjenne 
mestringsfølelse. De følger opp lærlingene 
og gir dem kompetanse og ferdigheter til 
å gjennomføre og bestå fagprøven med 
godt resultat, sa han blant annet.

ALLE BLIR INKLUDERT
– Bedriften har en filosofi om at det 
er viktig å investere i de unge, og viser 
dette ved å satse på lærlinger som har 
en bakgrunn som gjør at de trenger noe 
mer oppfølging og litt lengre læretid, 
fortsatte Lysø.

– Hos denne bedriften blir lærlingene 
sett på som en viktig ressurs. Det er ikke 
noe "oss" eller "dem". Her blir alle inklu-
dert i arbeidsfellesskapet, avsluttet han før 
han avsløret navnet på vinneren.

Vi gratulerer Landmark Maskin med 
prisen!

Mangelen på oppdrag er 
noe av det som bekymrer 
entreprenørene mest 
akkurat nå. Og fastpris-
kontrakter vil ingen ha.
Tekst og foto: Runar F. Daler

Fra venstre: Roger Ingebrigtsen (nestleder i MEF), Svend Ingvar Hoel Larsen (Larsen Maskin og 
Transport), Bjørn Risa (Risa AS) og Ann-Kathrin Storhaug von Rappe (Lesja Bulldozerlag AS).

– Doffin har daua!

Landmark Maskin er Årets lærebedrift
Landmark Maskin AS, fra Bømlo, ble på Arctic Entrepreneur  
kåret til Årets lærebedrift for 2022.
Tekst og foto: Runar F. Daler

En begeistret daglig leder i Landmark maskin, Trygve Landmark, 
tar imot prisen som beviser at hans bedrift var fjorårets aller beste 
lærebedrift. (Foto: Runar F. Daler).

En bukett nominerte bedrifter, med jurylederen fra MEF, Tone C. 
Gulliksen, helt til venstre, og statssekretær Sindre Lysø, i midten.

Det vanket selvfølgelig kake på vinneren. 
Statssekretær Sindre Lysø fikk kanskje også 
et stykke? 
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Utbyggingen ble som kjent utsatt på ubestemt tid like før jul etter 
at Miljødirektoratet tok en klage fra en interesseorganisasjon til 
følge. Avgjørelsen om å utsette utbyggingen av veistrekningen har 
naturlig nok satt sinnene i kok blant innbyggere og entreprenører 
i Mjøsregionen. Vedtaket kan, hevdes det, i ytterste konsekvens 
skrinlegge hele E6-utbyggingen nordover fra Moelv til Otta, en 
strekning som er uhyre viktig for hele Innlandet, og dessuten er 
en del av stamveien mellom Oslo og Trondheim.

ØNSKER EN LØSNING
På Arctic Entrepreneur ble hele tre ulike ministre grillet om utset-
tingsvedtaket, og samtlige ga uttrykk for at de ønsker en løsning, 
slik at utbyggingen kommer i gang.

Først ut var finansminister Trygve Slagsvold Vedum, da han 
deltok på Arctic Entrepreneur tirsdag 17. januar. Der møtte han 
blant annet Leiv Peter Blakstad, som er distriktssjef for Innlandet 
i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Kjetil Hansen, avde-
lingsleder i Veflen Entreprenør AS og styreleder i MEF Innlan-
det. Vedum var da helt klar på at han ønsket en løsning på den 
omstridte veiutbyggingen.

– Han sa at dette må vi finne en løsning på. Vedum så absolutt 
viktigheten av prosjektet, og nødvendigheten av å få det i gang 
igjen. Han lovet det nærmest over bordet til oss. Så vi forutsetter 
nå at han bidrar til at det løser seg på en positiv måte, sier Leiv 
Peter Blakstad.

– Husk at denne veien har det vært jobba med i 12-13 år. Og 
den har kosta 1,2 milliarder kroner så langt, bare i planlegging. 

AF Gruppen var klare til å skrive kontrakt i disse dager, og de har 
antydet at det vil være fem til ti selvstendige underentrepriser på 
denne parsellen, noe som vil være midt i blinken for bransjen og 
MEF-bedrifter spesielt, sier han.

PARADOKSALT
– Veien har blitt godkjent av kommunene, statsforvalteren, jord-
vernet – alle etater. Det var så gryteklart som det kunne bli. Så 
kom altså Miljødirektoratet og stanset det. Dette til tross for at 
den nye veitraseen er planlagt hovedsakelig i tunnel, under og 
bortenfor Lågensdeltaet, det naturområdet som er mest utsatt. 
Dagens trase går nærmest tvers gjennom dette naturområdet, så 
dette vil jo faktisk være en klar forbedring for miljøet og naturen, 
fortsetter Blakstad.

– En annen ting er at det nå skal bygges dobbeltsporet jernbane 
gjennom Åkersvika, som er et såkalt Ramsar-område – et spesielt 
vernet våtmarksområde. Paradokset her er at Lågendeltaet ikke er et 
Ramsar-område, men det blir stoppet, mens jernbaneutbyggingen 
gjennom et Ramsar-område godkjennes uten protester, sier han.

– Vi er nå redde for at hvis prosjektet ikke snart kommer i gang, 

så vil Nye Veier pakke ned og bruke ressursene på Sørlandet i 
stedet. Der er det jo gryteklare prosjekter. Og da ender vi i den 
store bollen igjen – og det kan ta mange, mange år før det skjer 
noe igjen. Hvis det skjer i det hele tatt noen gang, sukker Blakstad.

KUNNE IKKE LOVE NOE
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård var neste minster ut.

– Han kunne ikke saksbehandle dette over bordet med oss her 
og nå. Men han skjønte frustrasjonen vår. Han var positivt innstilt, 
men kunne altså ikke love noe. Det han kunne love var at det skal 
tas opp i en regjeringskonferanse om ikke lenge, forteller Kjetil 
Hansen i Veflen Entreprenør AS.

Til Anleggsmaskinen sier Nygård at det som kan bli forandret, 
er hva slags trasévalg man skal ha på veiprosjektet.

– Men det er alt for tidlig å gå inn i den diskusjonen. Saken ligger 
ikke på regjeringens bord nå, sier samferdselsminister Jon-Ivar 
Nygård, da vi møter han etter innlegget på Vinterdriftkonferansen.

Hva tenker du selv om at et prosjekt som har kommet så langt 
reverseres?

– Det er ikke  vanskelig å være enig i at det er veldig krevende 
når det kommer så rett før prosjektet er modent for oppstart, 
sier Nygård.

– Det er jo sånn i norsk forvaltning at vedtak kan påklages og 
man har instanser som skal behandle saken. Miljødirektoratet, som 
ikke ligger under meg, har landet det på denne avgjørelsen. De 
beskriver i sitt vedtak at én måte å håndtere det på om man ønsker 
å bruke den traseen, er å endre verneforskriften. Men det er ikke 
noe vi har vurdert i regjeringen ennå, avslutter Jon-Ivar Nygård.

– DETTE SKAL VI LØSE
Også kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen ble 
spurt om hennes synspunkter rundt E6-utbyggingen. Ministeren, 
som selv er fra Hamar, kjente naturligvis godt til prosjektet. På 
spørsmål fra Gunn Rose Hage hos Vinstra-entreprenøren Alfred 
og Pål Hage AS, sa Trettebergstuen at dette prosjektet er noe 
Arbeiderpartiet har jobbet for lenge.

– Dette skal vi løse, sa hun.

Tre statsråder har under Arctic Entre-
preneur på Gardermoen blitt møtt av 
frustrerte spørsmål rundt utsettelsen av 
veiprosjektet E6 Roterud–Storhove forbi 
Lillehammer.
Tekst: Runar F. Daler/Njål Hagen

Heftig lobbyvirksomhet 
om E6-utbygging

Leiv Peter Blakstad (t.v.), distriktssjef for Innlandet i Maskinentreprenø-
renes Forbund (MEF), og Kjetil Hansen, avdelingsleder i Veflen Entrepre-
nør AS og styreleder i MEF Innlandet, stilte samferdselsminister Jon-Ivar 
Nygård flere spørsmål om veiprosjektet E6 Roterud–Storhove forbi 
Lillehammer. (Foto: Runar F. Daler)

Kartet viser 
den gamle 
veitraseen (sort 
strek) og den 
nye veitrase-
en (rød strek). 
Ifølge MEFs Leiv 
Peter Blakstad 
viser kartet at 
dagens trase 
går nærmest 
tvers gjennom 
naturreservatets 
mest sårbare 
område (grønt 
omriss). De røde 
prikkene angir 
lokaliteter for 
oppholdssteder 
for trekkfugl. 
Den nye veien 
vil faktisk være 
en klar forbe-
dring for miljøet 
og naturen, 
ifølge Blakstad.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum forsikret Leiv Peter Blakstad (t.v.)  
og Kjetil Hansen, om at det må være mulig å finne en løsning.
(Foto: John Arne Holmlund)

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen sier til Gunn Rose 
Hage i Alfred og Pål Hage AS og Solvår Milach Strand i MEF at dette skal 
vi løse. (Foto: Kari Druglimo-Nygaard)
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– Neste år er det vel 50 år siden jeg begynte å ansette slik ungdom, 
som gjerne hadde voldsomt mye energi, som holdt mye leven i 
klassen og var sjefen i friminuttet. Det var denne typen vi så etter, 
for jeg har bestandig sett på disse som en ressurs. Forskjellen fra 
den gang til i dag er at det nå kreves en fagutdannelse med mye 
teori for å få lov til å jobbe i vår bransje. Og det er jo her hele 
problemet har oppstått, sa Hæhre videre fra scenen på Arctic 
Entrepreneur, der han var sammen med MEF-sjef Julie Brodtkorb 
for å snakke om hva anleggsbransjen kan gjøre for ungdommene 
som faller utenfor. Og dem er det mange av.

MANGLER IKKE MASTERGRADER, MEN PRAKTIKERE
– Vi har et skolesystem i dag hvor man kun blir målt på evnen 
til å tilegne seg teori. De som ikke har sin styrke i teori, kommer 
dermed inn i et system der de hver eneste dag kommer hjem fra 
skolen med litt mindre mestringsfølelse enn da de dro på skolen om 
morgenen. Hva skjer da? Jo, de ender gjerne opp som «dropouts». 
Dette dreier seg faktisk om en ganske stor gruppe; til sammen 30 
000 personer, som det offentlige mener vi ikke har nytte av, sa en 
tydelig engasjert Brodtkorb under seansen.

– Politikerne har ivret for få folk til å søke yrkesfag, men de har 
ikke fylt på med skoleplasser på de retningene som er populære, 
som blant annet anleggsteknikk. Mange steder rundt i landet må 
man derfor ha opp mot 4,6 i snitt for å komme inn. Du skal være 

ganske teoretisk flink for å klare 4,6 i snitt. Derfor har vi jobbet 
mye med å få politikerne til å forstå at det hjelper ikke å satse på 
yrkesfag når praktikerne ikke kommer inn. Vi mangler nemlig ikke 
mastergrader her i landet; vi mangler praktikerne!

HØL I HUET
Albert Hæhre og Hæhre Entreprenør har altså gått i bresjen for å 
gi et tilbud til de ungdommene som ellers kanskje ville falt utenfor. 
Mange unge anleggsarbeidere kan takke Hæres «skoleprosjekt i 
Vikersundbakken», for at de kom seg ut i bransjen.

– Dette er det syvende året vi har Skoleprosjektet i Vikersund-
bakken. Det starta vi for å forsøke å gi disse ungdommene et tilbud. 
For det at man må ha 4,6 i snitt for å bli anleggsarbeidere, er jo 
helt høl i huet, for å si det rett ut. Vi har elever helt ned i åttende 
klasse som tas ut av skolen, fordi de ikke fungerer, og som settes 
sammen med eldre anleggsledere, som har kanskje litt tilsvarende 
bakgrunn og som kan behandle ungdom, forteller Hæhre.

– Dette er et spleiselag fra næringslivet, der vi har fått med oss 
store maskinleverandører til å sponse med maskiner, og en lokal 
dagligvare som holder oss med mat. Også NAV er tett inne som 
en viktig bidragsyter, og likeledes det offentlige skolesystemet og 
fylkeskommunen som holder tak i det som kreves av teori. Vi tar 
disse ungdommene inn, prøver å lære dem å kjøre maskiner og 
gir dem et grunnlag med håp om å kunne nå det endelige målet 

Har ansatt skolelei 
ungdom i 50 år
– Det har alltid vært sånn at skolen ikke har passet for alle. Allerede på 70- og 
80-tallet rekrutterte vi ungdom som ikke likte seg på skolen, men som ønsket å 
jobbe med praktiske ting. Mange av disse er grunnmuren i firmaet vårt i dag, sier 
Albert Hæhre, som grunnla Hæhre Entreprenør i 1974.
Tekst og foto: Runar F. Daler

om å få fagbrev og kunne jobbe enten i vår bedrift eller andre 
bedrifter. Dette er et lite bidrag, men det betyr så mye, sier han.

INGEN ER IMOT – INGENTING BLIR GJORT
Både Julie Brodtkorb og Albert Hæhre mener imidlertid at det 
burde vært et bedre offentlig system for disse praktisk anlagte 
ungdommene, som ikke trives i den teoretiske skolen.

– Det er bevist gjennom dette skolesystemet til Hæhre at det 
er flere måter å lære seg teori på. Men skal man få til dette ellers 
rundt om i Norge, så må jo alle begynne helt fra «scratch», og 
forhandle med sitt NAV-kontor og sin fylkeskommune. Det skal 
sies at også mange andre av våre bedrifter allerede tar inn enkelt-
personer som sliter og som har falt ut, men det trengs et litt mer 
systematisert opplegg, for å plukke opp alle disse som sliter. Og 
vi kan jo heller ikke forvente at det er bedriftene våre som skal ta 
hele kostnaden. Dette er et av de store samfunnsproblemene, og 
NAV har det største budsjettet av alle etater i dette landet. Det 
krever bare at Stortinget vedtar en merknad der det står at denne 
typen tiltak skal prioriteres i NAVs budsjetter, sier hun. 

– Dette er noe av det mest frustrerende å snakke med politikere 
om, for det er jo ingen som er imot dette. I politikken er det nemlig 
sånn at hvis ingen er imot, så blir det heller ingen debatt og ingen 
prestisje – og da blir heller ingenting gjort.

HANDLER OM Å FÅ SNUDD EN TREND
– Jeg forstår ikke at det skal være så fryktelig vanskelig. Hadde man 
for eksempel lagd et system der man hadde gitt en sum penger for 
hver gang disse ungdommen klarte å gjennomføre et fagbrev, så er 
jeg overbevist som at bedriftene, med støtte fra de lokale skolene 
som tar teoridelen, hadde klart alt det andre av opplæring. Det 
er den beste læringen de kunne fått, og det hadde nesten vært 
en gratis skole, som kunne vært utnytta over hele landet, sier 
Albert Hæhre.

– Det handler ikke om at bedriften skal tjene penger på det – det 
tror jeg ingen av bedriftene her i salen tenker på. Det handler om 
å hjelpe disse ungdommene inn, samtidig som bedriftene sikrer 
seg solide arbeidstakere. Vi må få snudd en trend. For det blir jo 
stadig flere som faller utenfor.

Maskinentreprenørenes Forbunds egen stand var  
bemannet med ansatte i både MEF og OKAB fra hele 
landet. Det var mange besøkende som prøvde simulatoren, 
med varierende resultater. 

Informasjon og simulator

På bildet ser vi Bjarte Røyseth, opplæringskonsulent i OKAB 
Sogn og Fjordane (tommel opp), Øyvind Flø-Kvamsås, opplæ-
ringskonsulent i OKAB Hordaland/Nord-Rogaland, Frode M. 
Andersen, leder for HMS/KS og fagansvarlig for sprengning, og 
med ryggen til står Terje Eikevold, seniorrådgiver i MEF.

Det burde vært et bedre offentlig system for de praktisk anlagte ungdommene som ikke trives i den teoretiske skolen, mener Julie Brodtkorb og 
Albert Hæhre. I dag faller mange utenfor.
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Han ville blant annet ha bygget mer vei, brukt pengene mer effek-
tivt, fokusert på mer helhetlig og langsiktig planlegging, og han 
ville ha jobbet for å opprette et eget transportdirektorat. 

Solvik-Olsen er ikke i tvil om at gode veier er av stor betydning 
både for menneskene og næringslivet her i landet.

– Det handler om å bygge landet. Det å kunne komme seg dit 
en skal – og vite at det er forutsigbart – er kjempeviktig. Og det 
betyr noe for næringsutviklingen hvis fartsgrensa er 110 km/t på 
veien og det er trygt å komme seg fram. Bare se på batterifabrikken 
som nå skal bygges i Arendal. Hovedgrunnen til at den legges dit, 
er fordi det er en god vei der, som gjør at man kan rekruttere folk, 
transportere ting og det er lett å komme seg rundt. Hadde man 
bygd en to-felts 90-sonevei der, så hadde ikke fabrikken blitt lagt 
dit, sier Solvik-Olsen, som i dag er daglig leder for Seabrokers 
Fundamentering og nestleder i Fremskrittspartiet.

HALVERE REISETIDEN
– For gode veier betyr noe. Da det ble bygd 16 mil med ny E6 i 
Nordland, så visste Veivesenet at det hadde betydning for nytte-
verdien. Lokalt næringsliv visste det også. Og når det er snakk 
om å kunne halvere reisetiden mellom Os og Bergen, og mellom 
Kristiansand og Mandal, så er det klart det betyr noe for næringsli-
vet. Derfor er jeg uenig i han som snakket før meg (finansminister 
Trygve Slagsvold Vedum, red. anm.), om at det noen steder blir 
bygd vei med for god standard. Vis meg den veien som om 10 år 
har for god standard blant det som bygges nå! Problemet har jo 
tvert imot vært at det som ble åpnet i 2005, nå må bygges på ny, 
fordi kapasiteten ikke var god nok, sier han bestemt.

– Den billigste måten å gi folk en forutsigbar infrastruktur på, 

er å ta vare på det vi har. Samtidig vet vi at en del steder har veien 
funnet sin trase utfra hvordan man kjørte med hest og kjerre for 
100 år siden. Og det å gjenbruke en vei i dag som er dårlig plassert, 
er en dårlig løsning. Et slikt eksempel er E39 Stavanger-Kristi-
ansand. Da Nye Veier fikk planlegge hele 20-milsstrekningen på 
én gang, ja da kunne de lage en rettere trase og på den måten 
spare vanvittig mye penger, fordi veien ble to mil kortere. Det er 
slik må vi jobbe. Vi må tenke helhetlig og langsiktig, og bygge for 
en lavere kostnad.

BRANSJEN ER «SCREWED»
Den tidligere samferdselsministeren kom også inn på priser, avgifter 
og bevilgninger i sitt foredrag.

– Det er flott at man har kuttet i drivstoffavgiftene, men så 
kommer det krav om innblanding av biodrivstoff som spiser opp 
mesteparten av besparelsen. Så nettoen er ikke veldig god. Faktum 
er at det bevilges mindre penger i 2023 enn det som ble bevilga 
i 2021 til samferdsel – det er ikke bare inflasjonen som har spist 
det opp, men det er et reelt kutt. Det er ikke greit! tordnet han 
fra scenen.

– Det totale statsbudsjettet er økt med over ti prosent – 1719 
milliarder kroner mot 1555 milliarder året før. Det er ingen grunn 
til at samferdselsbudsjettet skal kuttes når det totale statsbudsjettet 
øker. Denne bransjen er faktisk «screwed», spør du meg. Vi burde 
bygge mer infrastruktur i dette landet når vi vet hvilke utfordringer 
vi står over for som samfunn – ikke mindre.

VILLE OPPRETTET ET TRANSPORTDIREKTORAT
Solvik-Olsen har ingenting å utsette på Nasjonal transportplan i 
prinsippet, men minte om at den ikke alltid er verdt papiret den 
er skrevet på.

– NTP ikke er verdt en krone den dagen det kommer noen andre 
inn som vil gjøre noe helt annet enn det som ligger i planen. For 
det er jo bare en plan; det ingen forpliktelser, og ingen penger som 
bevilges automatisk. Hvis man ønsker å ha en langsiktig strategi, 
så er likevel NTP et fornuftig dokument, men med ulike politiske 
syn, kan den jo enkelt legges helt vekk.

– Spørsmålet er derfor om vi organiserer dette på en god nok 
måte, så lenge vi forholder oss til årlige bevilgninger. Og dette er et 
av de store problemene. Hvis jeg hadde vært samferdselsminister 
igjen, ville jeg begynt å jobbe med et eget transportdirektorat. Det 
ville forpliktet de ulike ledelsene i de ulike sektorene til å sitte ett 
sted og se helhetlig på tingene. Det er mulig det ville tatt litt tid, 
men jeg mener det kunne vært en god løsning, sa Solvik-Olsen 
til nikkende hoder i salen.

Anleggsmaskinen fikk ta en liten snik-
titt på nyheten før lanseringen på The 
Qube. Daglig leder i Xplosafe, Kai Børre 
Andersen, viser oss den eksplosjonssikre 
nødutgangen som han har brukt et halvt 
år på å utvikle fra idé til ferdig produkt. 

– Jeg begynte å tenke ut løsning for 
nødutgang fra en førerhytte, hvor alle 
rutene er eksplosjonssikre, i fjor sommer. 
Bakruta var uaktuell, for med ekstra 
ramme til sikkerhetsglasset ble det bare 
en liten åpning igjen, og absolutt ingen 
mulighet for en fullvoksen maskinfører 
å komme seg ut gjennom, sier Andersen, 
da vi møter han i selskapets produksjons-
lokaler på Skui, utenfor Sandvika. 

Derfor begynte han å se på hvordan 
gjøre frontruta til nødutgang. 

– Den er jo stor nok til at alle kommer 
seg ut, sier han. 

FRA IDÉ TIL LØSNING
Etter mye tankevirksomhet, flere utkast 
på tegnebrettet og et par prototyper, 
kom han frem til løsningen – en låseme-
kanisme i hvert av frontrutens hjørner, 
som enkelt frigjøres med hvert sitt 
håndtak og som kan betjenes fra både 
inn- og utsiden.  

– Om maskinen havner på siden slik 
at døra ikke lar seg åpne, kan enten 
maskinføreren eller folk på utsiden åpne 
frontruta i løpet av noen få sekunder, 
sier Andersen. 

I tillegg til at ruta er enkel å ta ut, er 

den like enkel å sette inn igjen. Man 
bare legger den inntil rammen, og låser 
den med samme håndtakene som ble 
brukt til å løsne den. Ifølge Andersen 
kan denne prosedyren gjentas en rekke 
ganger uten at det går ut over pakninger 
eller låsemekanisme. 

– Vi har patentert denne løsningen og 
selvfølgelig tilfredsstiller den kravene til 
eksplosjonsmotstand, sier Andersen. 

Han forteller at nødutgangen vil bli 
gjort tilgjengelig for levering om kort 
tid, og produseres fortløpende til alle 
aktuelle maskinmodeller. 

– Hvis jeg var  
samferdselsminister…
Han var en svært populær samferdselsminister, ikke minst i anleggsbransjen. På 
Arctic Entrepreneur fikk Ketil Solvik-Olsen snakke fritt om hva han ville gjort hvis 
han hadde blitt samferdselsminister på ny. Og han var klar i sin tale.
Tekst og foto: Runar F. Daler

SKJØT FRA HOFTA: – Vi burde jo bygge mer infrastruktur i dette landet 
når vi vet hvilke utfordringer vi står over for som samfunn - ikke mindre. 
Denne bransjen er jo faktisk «screwed», spør du meg, sa en tydelig Ketil 
Solvik-Olsen fra podiet under Arctic Entrepreneur. (Foto: Runar F. Daler)

Første dag av Arctic Entre-
preneur lanserte Xplosafe 
det som skal være verdens 
første nødutgang gjennom en 
eksplosjonssikker frontrute.

Lanserte eksplosjonssikker 
frontrute-nødutgang

Kai Børre Andersen 
demonstrer hvor 
enkelt nødutgangen 
(frontruta) løftes 
vekk fra førerhytta. 
(Foto: Njål Hagen)

Her har daglig leder i Xplosafe, Kai Børre 
Andersen, akkurat avduket den eksplo-
sjonssikre nødutgangen, som han har brukt 
et halvt år på å utvikle fra idé til ferdig 
produkt. (Foto: Njål Hagen)

Nødutgangen er 
festet med fire 

låsemekanismer, en 
i hvert hjørne, som 

enkelt frigjøres med 
hvert sitt håndtak, og 
som kan betjenes fra 
både inn- og utsiden. 

(Foto: Njål Hagen)

115 utstillere var på plass i The Qube, 
og i pausene var det mange av de 
1800 deltakerne som benyttet tiden 
til å slå av en prat med leverandørene. 

Innholdsrik  
utstilling

Entreprenørselskapet Svein Haug & 
Sønner AS har vært medlem i MEF 
siden 1971. Daglig leder Tom Erik 
Haug, barnebarn etter grunnlegger 
Svein Haug, mottok bevis på 50 års 
medlemskap av Espen Alvestad, regi-
onsjef for Region Øst og daglig leder 
i OKAB Øst.

50 år i MEF

En jury kåret standen til Brødrene Dahl 
AS til Årets beste stand. 

Beste stand

Vaffelpressa 
gikk varm 

hos flere av 
utstillerne. Her 

fra vaffelsteking 
hos Tess. 
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– Jeg hadde ikke vært politiker nå, hvis ikke Arbeiderpartiet hadde hatt et kvinnenettverk 
da jeg var 18 år og gikk inn i lokalpolitikken på Hamar, der det bare var gamle gubber. 

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

Markedets bredeste utvalg  
av miljøcontainere

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

CONTAINERE, MASKINER OG UTSTYR TIL KILDESORTERING

REDUSERT EGENVEKT – MINDRE FORBRUK  
AV DRIVSTOFF – MINDRE UTSLIPP AV CO2

Vårt utvalg til entreprenøren:
• Krokcontainere, hjullastere, transportflak for transport 

og rivning

• Sertifiserte liftcontainere, steinkasser og løftekurver  
til løft på byggeplassen

• Sedimenteringscontainere fra 13 – 37 m3 beregnet 
for oppsamling av slam fra tunnelboring og annen 
anleggsvirksomhet

• Containere for oppbevaring av farlig avfall med opp-
samlingskar i bunn 

STORT LAGER • RASK LEVERING • 
KVALITET FOR LENGER LEVETID

Det sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, da 
hun besøkte MEFs kvinnenettverk på Arctic Entrepreneur.

SYNLIGGJØR MULIGHETENE
– I Arbeiderpartiets kvinnenettverk fant jeg inspirasjon. Jeg 
traff andre som var opptatt av det samme som meg, og vi kunne 
diskutere hvordan det var å være ung jente i en mannsdominert 
lokalpolitikk. Og det er akkurat det samme dere gjør nå i dette 
kvinnenettverket, sa hun til de rundt hundre fremmøtte MEF- 
damene. Kvinnenettverket i MEF ledes av en styringsgruppe på åtte 
kvinner fra de ulike regionene og fagavdelingene, og ble etablert 
på fjorårets Arctic Entrepreneur.

– Det handler rett og slett om at dere synliggjør muligheter for 
jenter og kvinner som kanskje ikke engang har tenkt i de baner. 
Dere må vise de damene som lurer på om denne bransjen kan 
være noe for dem, at det er den. At her er det mulig å trives, helt 
på lik linje med menn. Derfor er dette nettverket helt avgjørende, 
slo hun fast.

– ANGRER SÅ INNMARI
Trettebergstuen fortalte også hvordan hun fremdeles angret på 
valg hun gjorde i ungdommen, fordi hun lot seg styre av tradi-
sjonelle kjønnsroller.

– Er det noe som irriterer meg grundig, så er det at helt fra vi 
er født, og fra vi går i barnehagen og på skolen, så innordnes vi i 
noen sett av forventninger knyttet til hva jenter skal gjøre og hva 
gutter skal gjøre. Da jeg var 16 år, hadde jeg fryktelig lyst til å ta 
førstegangstjeneste. Det var jo ikke kvinnelig verneplikt på den 
tida, men jenter kunne stille på sesjon og komme inn i militæret 
hvis vi kom gjennom nåløyet. Men jeg møtte aldri på sesjon, for 
det var liksom ikke slik jenter skulle gjøre på den tida. Og det 
angrer jeg så innmari på, sa hun.

– Og da vi gikk til rådgivning på ungdomsskolen om videregå-

ende valg, så husker jeg veldig godt at hun som var rådgiver bare 
snakket til gutta om yrkesfag, og ikke til oss jentene. Vi fikk ikke 
engang vite at for eksempel anleggsbransjen var en mulighet. Så 
det er ikke så rart at dere som er her i dag er blant bare noen få 
kvinner i Norges mest mannstunge bransje. Det er vi nødt til å 
gjøre noe med.

UTDATERTE BEDRIFTER
– Det er fortsatt noen som hevder at «damer vil ikke ha leder- 
ansvar». Men det stemmer ikke. En forskningsrapport fra Institutt 
for samfunnsforskning viser at også damer vil ha makt, prestisje,  
fet direktørlønn, bonus, fallskjerm, mye jobb og mye ansvar.  
Det er ikke viljen det står på. Heller ikke kompetansen, sa  
Trettebergstuen til forsamlingen, før hun kom til det hun mener 
er kjernen i problemet.

– Forskningsrapporten viser at en kvinnelig kandidat ofte fore-
trekkes ved en ansettelse, dersom alt annet er likt. Men alt annet 
er ikke likt mellom mannlige og kvinnelige kandidater som søker 
på en jobb. For, som rapporten peker på og som alle her vet godt; 
det skjer noe når vi får barn. Det er nå en gang sånn, at det er vi 
damer som tar det meste av ansvaret hjemme. Hvis ungene våre 
er syke, så er det gjerne vi som er hjemme. Og hvis de kaster opp 
i barnehagen, da ringer barnehagen mamma først, fortsatte hun.

– Når vi ikke er likestilt i familielivet og på hjemmebane, så er 
det kvinner som taper når vi får barn. Derfor er det også slik at det 
er flere menn enn kvinner i topplederstillinger. I et godt, attrak-
tivt og framtidsrettet næringsliv, må det bli enklere å kombinere 
familie og arbeid. De bedriftene som ikke stiller forventninger om 
at både mamma og pappa skal være hjemme med syke barn, og 
som forventer at man skal jobbe døgnet rundt – de bedriftene er 
allerede utdatert. De vil ikke klare å tiltrekke seg de beste hendene 
og hodene i framtida. For det er ikke slik folk vil leve lenger, slo 
hun fast.

Kvinnenettverk – enormt viktig!

 Kultur- og likestillingsminister Anette Trette-
bergstuen delte sine egne erfaringer med MEFs 

kvinnenettverk; om hvordan også hun gjorde 
valg basert på tradisjonelle kjønnsrollemønstre.

MEF-sjef Julie Brodtkorb, ildsjel i kvinne-
nettverket Solvår Milach Strand og kultur- og 

likestillingsminister Anette Trettebergstuen 
er alle skjønt enige om at det er behov for et 

kvinnenettverk i MEF.

Et av temaene under Vinterdriftskonferansen var «Hvorfor vil du 
bli en av morgendagens vinterhelter?» 

Fra scenen fikk tilhørerne innblikk i hvordan det er å være kvinne 
i et mannsdominert brøytemiljø. 

Berit Janita Myrland i Risa og Mari Foros Bjerklund i Mesta svarte på 
spørsmål fra møteleder Trond Michael Andersen i Statens vegvesen. 

De to kvinnene kunne fortelle om et interessant og variert yrke, 
hvor de hadde blitt tatt godt imot av alle kollegaer. 

Bjerklund hadde gitt seg som brøytebilsjåfør på grunn av utfor-
dringer med å få kabalen på hjemmefronten til å gå opp. Både hun 
og mannen kjørte brøytebil, noe som ble vanskelig å få til når små 
barn skal følges opp. Nå skal hun begynne med veisikring. 

Berit Janita Myrland brøyter på E18 forbi Tvedestrand i Agder. 
Hun fortalte om hvordan hun i mange år hadde vært interessert i  
drift og vedlikehold, og tok førerkort for lastebil da hun var 21 år. 

Klesprodusenten Flor lager praktiske og gode arbeidsklær som 
er tilpasset kvinnekroppen, og kolleksjonene 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 arbeids-
klær til kvinner, sier Kristin Lemme, daglig leder i Flor. Hun 
forteller at klesproduksjonen startet på grunn av egeninteresse 
da hun ikke fikk tak i klær som passet henne da hun skulle 
gjøre gårdsarbeid. For øvrig er flor vossamål for fjøs. 

Hun 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 ble lansert nå i vinter. Størrelsene 
går fra XS til XXL.

Under samlingen for MEF-kvinner fortalte kultur- og like-
stillingsminister Anette Trettebergstuen til forsamlingen at 
hun følger Flor på sosiale medier. 

Arbeidsklær for kvinner

Kvinner som brøyter



Frogn kommune har inngått kontrakt med 
Leif Grimsrud AS for istandsettelse av 
muren mot sjøen i Badeparken. Prosjektet 
omfatter demontering og gjenoppbygging 
av muren mot sjøen fra Varmbadet og nord-
over mot Parrstranda. 

– Det ble fattet et politisk vedtak tilbake 
i 2018 om å oppgradere Badeparken med 
blant annet ny lekeplass, restaurering av 
sjøbadet og ny murkant mot sjøen, sier 
Daniel Lyngholm Jakobsen, prosjektleder 
Eiendom i Frogn kommune. I 2020 begynte 
planleggingen av en oppgradering etter at 
vær, vind og bølger fra Oslofjorden hadde 
tæret på bygninger, brygger, kaifronter og 
muren i mange år.

Badeparken ligger innenfor områderegu-
lering for gamle Drøbak, og er en sentral 
del av Drøbaks historie. Dette har krevd 
god planlegging i forkant av oppstart, og en 
rekke tiltak for å ivareta det verneverdige 
området.

BÅTTRAFIKK OG BØLGER
Muren som skal demonteres og gjenopp-
bygges, ble antageligvis bygget en gang 
rundt 1900, og har siden den gang beskyt-
tet friluftsområdet. Men etter hundre års 
påvirkning fra båttrafikk og bølger, var 

muren i ferd med å rase ut, og flere steder 
var det store setningsskader.  

– Det som gjøres er å demontere den 
gamle muren, for så å bygge den opp igjen, 
bare mer solid, sier Jakobsen. Arbeidene 
ble påbegynt i oktober 2022 og forventes å 

Det er cirka 100 siden natursteinsmuren i Badeparken i Drøbak ble satt opp for å 
utvide friluftsområdet mot Oslofjorden. Nå er entreprenør Leif Grimsrud AS i full 
gang med å restaurere og bygge opp igjen muren på oppdrag fra Frogn kommune. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no

Bygger 
badepark for 
bruk i nye 100 år

være ferdig i juni. Med andre ord, før årets 
badesesong starter for fullt.  

Det er et møysommelig arbeid entrepre-
nør Leif Grimsrud utfører. Først fjernes den 
gamle muren, for så å bli bygd opp igjen 
stein for stein, men mer nøyaktig enn da 
den ble bygd første gang. 

– Så mye som mulig av steinen fra den 
gamle muren skal gjenbrukes, sier Jakobsen. 
Stein som ikke kan brukes i selve muren, 
blir brukt i bakfylling. Det blir også tilført 
en god del ny stein, for å sikre best mulig 
kvalitet på den nye muren. 

– Vi istandsetter for fremtiden, samti-

dig som vi tar vare på murens historiske 
uttrykk, sier han.

REPARERT TIDLIGERE
I den gamle muren ble det bruk leire i 
bakfyllingen, og dette skal være noe av 
grunnen til at muren nå må bygges opp 
igjen. Sjøvannet har vasket vekk leiren 
gjennom mange år, som igjen har ført til 
dårlig stabilitet i steinmuren. 

Det har også tidligere vært utført flere 
små og store reparasjoner på muren. Fra 
Badeparkens historie på Frogn kommu-
nes nettsider står det følgende: «I 1962 

ble Drøbak og Frogn slått sammen, og 
det ble gjort en innsats for å sette parken 
i stand. Kommunen reparerte den gamle 
steinbrygga langs Parrsletta, mens det i 
overkant av brygga ble lagt armering og 
sementdekke. Sannsynligvis ble det også 
samtidig brukt sement i et forsøk på å 
jevne ut mellom fjellknausene lenger syd 
i parken. Man førsøkte å etablere plen på 
Parrsletta og på de flatere partiene lengre 
opp i parken, men dette viste seg å være 
vanskelig på grunn av dårlig drenering. 
Etter gjentatte forsøk lyktes det i noen 
grad. På 1970-tallet ble steinbrygga langs 

NATURSTEIN: Steinmuren i 
Badeparken i Drøbak var i ferd 
med å rase ut. Grimsrud fikk 
oppdraget med å demontere 
og gjenoppbygge den 246 
meter lange muren. 

BADING: Marius Johnsrud tilbringer mye av 
arbeidsdagen i vannet, og hadde kanskje 
ønsket at arbeidet ble utført i sommerhalvåret. 
Mer komfortabelt har nok Einar Nilsen det i 
førerhytta på Volvo-graveren. 

LEDER: Daniel Lyngholm 
Jakobsen, prosjektleder 

Eiendom i Frogn kommune, 
forklarer og viser hvor-
dan Badeparken vil bli 

når prosjektet er ferdig til 
sommeren. 

ERFARING: Jan Gustavsson er 
ansatt i Østfold Stenmontering og 
har jobbet med naturstein siden 
han var 15 år. Oppvekst i stein-
brudd med Iddefjordsgranitt og 
41 års erfaring kommer godt med 
når steinmuren i Badeparken skal 
gjenoppbygges.  

AMFI: I nordenden av Badeparken vil det bli bygget et steinamfi for enklere overgang mellom 
gressletten og sandstranden. (Illustrasjon: Frogn kommune)

SIDE 27SIDE 26 ANLEGGSMASKINEN | NR.01 | 2023

AKTUELT

ANLEGGSMASKINEN | NR.01 | 2023

AKTUELT



Egen produksjon, 
reparasjon og service

Løftemagneter og 
Metallseparatorer

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

Parrsletta igjen reparert. Den ble rettet opp 
og forlenget med trapper i nord.

JETPELING
Det som nå gjøres er å demontere og gjen-
oppbygge 246 meter mur mot sjøen. Det skal 
også etableres et steinsatt amfi i overgangen 
mellom gressletten og sandstranden. 

Det som allerede er utført er jetpeling for 
stabilisering av bygget Varmbadet. Dette 
ble utført av Seabrokers Fundamentering 
i desember 2022. 

Hovedentreprenør er Leif Grimsrud AS, 
og med som underentreprenører er Østfold 
Stenmontering AS og Gjøby Maskinservice.  

Kontrakten mellom Leif Grimsrud AS 
og Frogn kommune er på ca. 20 millioner 
kroner ekskl. mva., og prosjektet skal ferdig-
stilles til 5. juni i år. 

PELING: Seabrokers Dolomiti  
AS utførte jetpeling for stab- 
ilisering av grunnen rundt  
Varmbadet i desember 2022.  
(Foto: Ketil Solvik-Olsen)

MØYSOMMELIG: Marius Johnsrud måler og velger ut steiner som skal brukes i muren. Et arbeid 
som tar tid, men viktig for å få en solid og varig mur. 

UE: Lars Magnus Gjøby driver enkelpersonsfore-
taket Gjøby Maskinservice og er underentrepre-
nør på prosjektet. Han venter på en ny Hitachi 
225 korthekk, men frem til den blir levert 
fungerer den gamle Hitachi 210-graveren. 
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Hva skjer når 
bedriften blir 
satt ut av spill?
Med SafeZone stoppes digitale 
angrep før det skjer

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



«Ofte er det flere arvinger inne i bildet enn den eller de som 
skal overta bedriften. Dette er det også viktig å ta hensyn til for 
å unngå krangel»

SIDE 31SIDE 30 ANLEGGSMASKINEN | NR.01 | 2023ANLEGGSMASKINEN | NR.01 | 2023

JUSS JUSS

 

  

ARBEIDSBRAKKER OG TILHENGERE 

GENERASJONSSKIFTE:

Neste generasjons 
fagarbeidere blir 
kanskje også neste 
generasjons eiere

DET FINNES BEDRE LØSNINGER
Et planlagt generasjonsskifte, med overføring av ansvar og styring 
trenger verken å være en vanskelig eller dyr prosess. Det er få 
som er uenige i at det er bedre med en planlagt overføring enn 
alternativet, utfordringen ligger som oftest i at man ikke vil. De 
aller færreste har evig liv, så vårt råd er både å planlegge og gjen-
nomføre generasjonsskiftet før det er for sent. 

Hvordan et generasjonsskifte skal gjennomføres avhenger i stor 
grad av hvem som eier og hvem som skal overta. 

Ta for eksempel fars anleggsvirksomhet, hvor datter har jobbet 
hele sitt yrkesaktive liv. En dag ønsker far at datter overtar det hele,  
noe som i utgangspunktet relativt enkelt. Men noen spørsmål vi 
ofte får i slike saker kan dere kanskje kjenne dere igjen i:

– Hvordan skal oppgjøret skje, og når?
Oppgjøret må ikke skje samtidig med at aksjene overføres. F.eks. 

kan datter motta aksjene, og betale over tid etter hvert som hun 
mottar utbytte.

– Skal det betales markedspris, eller skal noe gå som arv?
Det er opp til partene. Men hvis far i eksemplet har flere barn, 

er det viktig at han tar stilling til hvordan de andre arvingene skal 
hensyntas. Ved arv bør det alltid utformes et skriftlig gavebrev.

– Kan far beholde noe av utbyttet?
Hvis datter overtar alle aksjene i selskapet vil det også være 

slik at hun får utbytte i sin helhet, hvilket kan være problematisk. 
Særlig for tidligere eier. Men vi kan løse dette ved å lage forskjel-
lige aksjeklasser. Junior kan overta A-aksjene og tidligere eier kan 
beholde B-aksjer med utbytterett, men ikke stemmerett. 

Litt mer komplisert blir det om man ønsker en mer glidende 
overgang, hvor eier ønsker å overføre bedriften «bit for bit» og 
hvor kanskje barn og nøkkelansatte skal tre inn i nye og ledende 
roller. Dette kan vi imidlertid løse ved at far beholder A-aksjer med 
stemmerett, og i første omgang overfører B-aksjer uten stemmerett. 
Etter hvert som den nye generasjonen opparbeider seg erfaring fra 
styrearbeid og lederansvar, kan aksjer med stemmerett overføres 
etappevis. I en slik gradvis overføring er det viktig at far oppretter 
et testament som fastsetter hvordan overføringen skal skje dersom 
far skulle falle fra før overføringen er ferdig.

Det er også mulig å gi aksjer som gave til arvingenes holdingsel-
skaper, noe som kan være skattemessig gunstig.

Ofte er det flere arvinger inne i bildet enn den eller de som 
skal overta bedriften. Dette er det også viktig å ta hensyn til for 
å unngå krangel.

UNNGÅ UENIGHET
Erfaringsmessig kan det lett bli gnisninger mellom de gamle og 
de unge fordi planene er forskjellige. De gamle vil «drive som vi 
alltid har gjort», mens de unge ønsker endringer og nye inves-

teringer. Utfordringen som da kan oppstå er at virksomhetens 
overskudd «brukes opp» til investeringer, og dermed er det ikke 
mulig for «de gamle» å ta ut så mye penger av bedriften som man 
i utgangspunktet hadde sett for seg. Det er kombinasjonen av ungt 
og friskt entreprenørskap sammen med et ønske om å både «drive 
som før» og ikke minst et ønske om å hente ut penger, som kan 
gjøre at det som skulle vært et ryddig generasjonsskifte går over 
i krangel og uenighet. En uenighet som kan unngås igjennom 
forventningsavklaringer og et godt avtaleverk. 

En annen åpenbar fordel er at man unngår er uenighet mellom 
arvinger – hvilket kan være opprivende både for familien og 
bedriften. 

Det enkle rådet er derfor, tenk på generasjonsskifte før du må! 

Advokat/partner, Anniken Ramse (t.v.),  og advokat/partner Jørgen Bull 
fra Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS.

Illustrasjonsfoto: Runar F. Daler

Generasjonsskifter er sjelden lett, verken praktisk eller emosjonelt. 
Det kan være lurt å planlegge slik at ingen av de involverte parter 
får noen overraskelser. Dessverre er det ofte slik at den yngre gene-
rasjon først overtar bedriften når daglig leder plutselig går bort.

Vi ser ofte eksempler på at generasjonsskiftet først skjer når 
man står midt oppi det. En forelder, som har stått for den daglige 

driften helt til det siste, og ikke lagt noen føringer for hvem som 
skal overta virksomheten og hvordan generasjonsskifte skal skje. 
Som oftest har arvingene høyst ulike ønsker – noen ønsker å 
drive videre «i fars ånd», andre ønsker å realisere mest mulig for 
å kunne gjøre andre investeringer. Da havner man dessverre ikke 
sjelden i opprivende konflikter, og arbeidsplasser kan smuldre bort.

Vi følger opp den ungdommelige, positive gnisten fra Anleggsmaskinen nr. 7-2022 
– en dag skal kanskje de yngre ta over bedriften, det være seg eierens barn eller 
kanskje det er en ansatt som en dag skal sitte i sjefsstolen. 
Av: Anniken Ramse og Jørgen Bull, Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS



– Altså, man må jo ikke henge i tau. Og før man får lov til det, må 
man ha vært med å jobbe og sikre i lift først. Likevel er det ingen 
tvil om at mange av dem som søker seg hit, ønsker litt spenning 
og har lyst til å henge i tau. Det sier daglig leder i Stetind Entre-
prenør, Bård Kristian Flore.

– For å få lov til å jobbe i tau, må man også gjennomføre et kurs, 
og det kurset er faktisk litt tøft. Det er ikke uvanlig at man ikke 
består, fordi man for eksempel «fryser» i enkelte situasjoner, eller 
gjør sikkerhetsmessige feil. Husk at de som jobber i tau gjerne 
holder på 30-40 meter over bakken. På enkelte jobber flys de inn 
med helikopter og starter på 400 meter og jobber seg nedover. 

Da skal man være trygg på det man driver med, sier Flore. Han 
presiserer imidlertid at de som ikke består kurset gjerne kan fort-
sette å jobbe i lift.

EFFEKTIV OPPSTART
Stetind Entreprenør AS ble etablert i april 2021 som et dattersel-
skap av Presis Infra AS, etter at de overtok avdelingene for fjell-
sikring og drift og vedlikehold av fergekai fra Implenia Norge AS. 

– Implenia drev med både fjellsikring, fergekaier og tunnel-
rehabilitering i Norge. Så bestemte det sveitsiske konsernet at 
det skulle satses mer på store prosjekter her i landet, og droppe 

Man bør ikke ha høydeskrekk når man skal jobbe 
med fjellsikring. (Foto: Stetind Entreprenør).

Den unge, ambisiøse bedriften Stetind Entreprenør, 
med hovedkontor i Brønnøysund, vokser raskt. 
Men fjellsikring er ikke en jobb for alle.
Tekst: Runar F. Daler – rd@mef.no

Ikke for pyser

Fjellsikring utføres også fra lift. Dette er fra arbeid med rens og sikring hos Brønnøy Kalk, som Stetind har et samarbeid med når det gjelder lærlinger.  
(Foto: Stetind Entreprenør).
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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

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

Gressetablering  
med sprøytesåing

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

KONTAKT  
OSS FOR 

PRIS TILBUD

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

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

www.gs90.no

nisjeområdene. Dermed valgte de å selge det ut, forteller Bård 
Kristian Flore, som selv var ansvarlig for region nord i Implenia 
da dette skjedde.

– Vi etablerte dermed et helt nytt selskap som skulle drive 
med dette, med hovedkontor her i Brønnøysund. Det gikk veldig 
raskt; vi hadde 14 dager på å finne navn og få alt det praktiske 
på plass. Alle 22 ansatte som var involvert i fergekai og fjell-
sikring i dagen i Implenia ble med over til det nye selskapet, 
mens de som drev med tunnelrehabilitering ble igjen, da det 
fremdeles skulle være en del av satsingen i Implenia. Det var 
en god løsning, for vi var en gjeng som har kjent hverandre i 
mange år. Vi var i full drift fra dag én, og siden har vi vokst til 
dagens 31 ansatte, forteller han. 

ØKENDE BEHOV FOR FJELLSIKRING
Daglig leder Flore legger ikke skjul på at han har store ambisjoner for 
selskapet, og han har stor tro på at markedet for fjellsikring vil vokse.

– Dette er et spesielt fagområde, som det er veldig givende å 
jobbe med. Det er mange spennende og utfordrende prosjekter, og 
det føles også riktig å videreføre den kompetansen vi har oppar-
beidet oss gjennom mange år, sier han.

– Jeg tror det er et stort potensial i dette markedet. Det er bred 
politisk enighet om å bruke mer midler på rassikring, og bevilg-
ningene økes jevnt og trutt, ettersom det blir mer vær, mer ras 
og mer fokus på dette. Mange av veiene i Norge er dessuten bygd 
på rasmasser, og det blir stadig mer trafikk. Så behovet er økende 
for denne typen arbeid, fortsetter han.Daglig leder i Stetind Entreprenør, Bård Kristian Flore, ser et stort potensial i fjellsikringsbransjen, og har ambisjoner om vekst. (Foto: Runar F. Daler)

«På enkelte jobber flys de inn med helikopter og starter på 
400 meter og jobber seg nedover. »

Bård Kristian Flore, daglig leder i Stetind Entreprenør

SIDE 35SIDE 34 ANLEGGSMASKINEN | NR.01 | 2023

AKTUELT AKTUELT

ANLEGGSMASKINEN | NR.01 | 2023



 

MULTI BLOCK T
A  F L E X I B L E  S O L U T I O N  
F O R  Y O U R  S I T E

Applicable for loaders and 
articulated dump trucks

MULTI BLOCK T
EN FLEKSIBEL LØSNING FOR JOBBEN

For hjullaster og dumper

Dimensjoner
175R25
205R25
235R25
265R25
295R25

importør av
bridgestone.no

made by Bridgestone

MEGET 
PRISGUNSTIG!
BE OM TILBUD

Fjellsikringsfaget passer godt for dem 
med lidenskap for fjell, toppturer, og 

naturopplevelser, ifølge Stetind-sjefen. 
(Foto: Stetind Entreprenør).

– Målsettingen vår, hvis vi ser et par år fram i tid, er å vokse 
fra 30 ansatte til rundt 50. Mesteparten av veksten vil da være 
innenfor fjellsikring. I 2021 kom 75 prosent av omsetningen vår 
fra fergekai, mens 25 prosent var fra fjellsikring. I 2022 ble dette 
omtrent snudd på hodet, med rundt 75 prosent fjellsikring og 25 
prosent fergekai, sier han.

LANDSDEKKENDE
Til tross for ambisjoner om vekst, ønsker ikke Bård Kristian Flore 
at selskapet skal bli for stort.

– Det er viktig for oss å være et lite og effektivt firma som snur 
seg raskt. Hvis man blir for store, blir det gjerne komplisert og 
tungrodd. Vi skal ha en mobil, lettbeint og fleksibel organisasjon. 
Selv om vi er en del av et større konsern, opererer vi som et selv-
stendig «AS», med korte beslutningslinjer, slår han fast.

– Vi har lyktes godt med å serve de kundene vi tok over da vi var 
i Implenia, samtidig som vi har knyttet til oss nye kunder. I sommer 
fikk vi kontrakt som én av to aktører som skal serve Statkraft med 
fjellsikringsarbeid over hele landet de tre neste årene. Vi er inne i 
en spennende tid, med diskusjon rundt energi og energibehov, og 
jeg har tro på at det vil bli investert mye i kraftanleggene i Norge 
i tiden som kommer, sier han.

SIKKERHET VIKTIGST
I fjor ble det innført en ny ordning ved at man kan ta fordypning 
i fjellsikring innenfor fjell- og bergverksfaget, noe Flore er svært 
positiv til.

– Det betyr at man kan ta fagprøve mer eller mindre på ren 
fjellsikring, noe som er kjempebra. Vi har for øvrig et samarbeid 
med Brønnøy Kalk om å ta inn lærlinger. De er da utplassert hos 
oss seks måneder i løpet av det toårige løpet, for å få erfaring 
med fjellsikring. Lærlingene får dermed anleggsdrift, boring 
og sprengning i dagbruddet til Brønnøy Kalk og fjellsikring hos 
oss. På den måten får de god bredde i sin læreperiode. Når de 
er ferdige med lærlingeløpet vil de også kunne ha flere jobb- 
muligheter. Vi kommer i hvert fall til å ha behov for en del folk 
fremover, sier han.

– Det er viktig å vise fram denne bransjen og hvilke karriere- 
muligheter som finnes, med spennende prosjekter og gode 
betingelser. Fjellsikringsfaget passer godt for dem med liden-
skap for fjell, toppturer, og naturopplevelser. Samtidig er det 
viktig å presisere at siden mye av det vi jobber med handler 
om risiko, store høyder og rasutsatte steder, så har vi enormt 
fokus på sikkerhet. Sikkerheten for våre medarbeidere og våre 
omgivelser er det aller viktigste. 

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
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3D Maskinstyringssystem utviklet for 
tøffe skandinaviske forhold.

• Over 1500 solgt i Norge!

• Androidbasert software.

• Markedets beste grafikk.

• 3D-visualisering i farger.

• Chat-funksjon.

• Full skyintegrasjon.

• Infrakit kompatibelt.

• Direkte import/ eksport Gemini.

• Leser XML, KOF, DXF format.

• Live-deling av innmålte punkter.

• Live-visning av andre maskiner.

• Kodelister kan pushes fra server.

• Alle innmålte punkter samles i skyen.
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om det vi allerede gjør. Dette var vår gledelige overraskelse, sier 
hun. De så at de allerede jobber med ombruk, de jobber med 
avfallsreduksjon, og at de allerede jobber mye med det sosiale og 
opplæring av de ansatte. I tillegg gjøres det mye innen forskning, 
blant annet i samarbeid med Sintef, som går inn under et av bære-
kraftsmålene – det å drive med innovasjon. 

HVORFOR DISSE SEKS MÅLENE? 
Med dette som bakgrunn begynte ledelsen å se nøyere på hvilke 
av bærekraftsmålene som kunne knyttes opp til dagens drift, og 
relativt enkelt tas i bruk.  

Risa har egen avdeling som jobber med bevaring av grøntom-
råder og ytre miljø. 

– Vi fant ut at bærekraftsmål nr. 12 - Ansvarlig forbruk og 
produksjon, og nr. 15 - Livet på land, er oppgaver vi holder på 
med. Da ble disse to målene veldig naturlige å jobbe videre med, 
sier Schreiber. 

– Vi har mye fokus på trivsel i selskapet, og at helse, både mentalt 
og fysisk, er viktig for at vi skal komme dit vi ønsker. Det er mange 
tiltak i Risa for at folk skal holde seg i form, sier hun. Dette sammen 
med at de driver med mye kompetanseutvikling, blant annet ved 
opplæringssenteret på Eikeland Gård, oppfølging av lærlinger, 
og at de har stort fokus på kvinner og deres muligheter, valgte 
de ut bærekraftsmål nr. 3 – God helse og livskvalitet, og mål nr. 
4 – God utdanning. 

De to siste bærekraftsmålene Risa valgte seg ut er nr. 8 - Ansten-
dig arbeid og økonomisk vekst, og nr. 9 - Industri, innovasjon og 
infrastruktur. 

– Vi har jobbet proaktivt med god HMS og seriøsitet i Risa 
gjennom flere år, og vi er blant annet sertifisert i henhold til flere 
ISO-standarder, sier Maliska Schreiber. Hun forteller videre at 
mål nr. 9 ble valgt med bakgrunn i at de satser på miljøvennlig 

teknologi, som skal bidra til at Risa blir mer effektive og ytterligere 
attraktive på arbeidsmarkedet og mot kunder og investorer. 

– Dette er nå nedfelt i selskapets bærekraftspolitikk, samt imple-
mentert som en del av vår strategi og visjon, sier hun. 

– De seks bærekraftsmålene henger nå på bærekraft- og politikk-
veggen ved hovedkontoret, for å minne både ansatte og besøkende 
om hva vi har forpliktet oss til.

ARBEIDET VIDERE
Da bærekraftsmålene var definert, startet arbeidet med imple-
menteringen og synliggjøringen internt i organisasjonen. 

– Hvordan få ansatte med på laget og få dem til å forstå hva 
dette innebærer for dem var viktig, sier Maliska Schreiber. Hun 
forteller at ledergruppen ble ambassadører, hvor de fikk eierskap 
til de enkelte målene, og fikk ansvar for å rulle dette ut i organi-
sasjonen i løpet av seks uker. 

– Ambassadørene skulle ut på prosjektene å fortelle hva dette 
innebar for de ansatte og selskapet. Dette for å gjøre det litt jord-
nært, sier hun. I etterkant ble det sendt ut en quiz om bærekraft 

– Vi har snudd litt på det. I stedet for å tilpasse oss så mange av de 
17 bærekraftsmålene som mulig, har vi analysert hvilke konkrete 
mål vi har best forutsetninger for å bidra til, og tatt et lite utvalg 
av dem ned til noe håndterbart, sier Christina Maliska Schreiber, 
HMS/kvalitetssjef, hos Risa AS. Hun og kollega Dennis Knarvik, 
bærekraftansvarlig, leder arbeidet med å jobbe mot en mer bære-
kraftig forretningsmodell og har plukket ut seks bærekraftsmål, 
som selskapet er i gang med å implementere i driften. 

SUNN VEKST
Ifølge Risa AS skal selskapet ta ansvar og bidra til en bærekraf-
tig samfunnsutvikling ved å ta vare på menneskene og miljøet 
de påvirker. Selskapet skal oppnå sunn vekst ved å forstå sine 
interessenter, som for eksempel kunder og ansatte, inneha rett 
kompetanse, samt investere i grønn teknologi og innovasjon. 
Risas mål med dette skal være å redusere miljøpåvirkning, jobbe 
kontinuerlig med tiltak som styrker miljø, sosial rettferdighet, 
samt ansvarlig og etisk forretningsstyring. 

– Hvis vi skal komme dit, og ha en grønn utvikling av ny tekno-
logi, trenger vi også at bedriftene blir styrt slik at de er lønnsomme 
på veien. Ingen vil klare å favne om dette og snu seg rundt, uten at 
de har forsvarlig økonomistyring i bedriften, sier Maliska Schrei-
ber. Hun forteller at for Risa handler bærekraft om hverdagen og 

evnen til å ta valg som bidrar til langsiktig verdiskapning, hvor de 
samtidig tar hensyn til og ivaretar selskapets viktigste ressurser 
– menneskene og miljøet. 

FORANKRING I LEDELSEN
For å få hele selskapet med på bærekraftsarbeidet, samlet Risa 
ledelsen på Eikeland Gård, som er selskapets opplæringssenter. 
Hit kom eksterne eksperter som forklarte bærekraft, og hvordan 
man kunne få dette til å bli en del av selskapsstrukturen, og ikke 
minst hvordan dette kan gi selskapet et konkurransefortrinn på 
vei inn i den grønne bølgen.

– Det handler om å få forankring i toppledelsen. Det nytter ikke bare 
å ansette én som skal jobbe med bærekraft. Hele ledelsen, og resten av 
organisasjonen, skal skjønne hvorfor vi gjør dette og ha felles forståelse, 
sier Maliska Schreiber. Det er, ifølge henne, en av forutsetningene for 
å lykkes på veien mot en mer bærekraftig forretningsmodell.

– Vi jobbet systematisk med å lage en interessentanalyse i et 
bærekraftperspektiv. Vi satte opp en liste med våre interessenter, 
og snakket oss gjennom hva som er vesentlig for dem, sier hun.

De fant fort ut at de ikke skulle jobbe med alle 17 bærekrafts-
målene med én gang. 

– Vi hadde fokus på hva vi gjør i dag, og hvordan sette dette 
i system, og så fant vi noen av bærekraftsmålene som vil favne 

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, 
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Risa AS har bestemt å slutte seg til 
disse, og er i full gang med å implementere seks av bærekraftsmålene i driften. 
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no  

Omsetter bærekrafts- 
målene i praksis

BÆREKRAFT: Christina Maliska Schreiber 
ble ansatt som HMS/Kvalitetssjef i Risa AS 
i fjor høst. Siden da har hun arbeidet med 
implementeringen av FNs bærekraftsmål i 
Rogaland-entreprenørens daglige drift. 

VEKTING: Risa har utarbeidet en vektingsplansje for at kundene kan 
velge den løsningen som passer best i henhold til kravene som stilles – 
miljø, sosialt eller virksomhetsstyring.
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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 opp- 
fyller OECD 301B > 60%,  

og karakteriseres som lett bionedbrytelig. 
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
Panolin AG har arbeidet med miljøtilpassede 
oljer i over 35 år og utviklet spissteknologi 
på området. Målet er hele tiden å utvikle pro-
dukter som gir miljøgevinst uten å kompro-
misse på høy kvalitet og ytelse.

Panolin oljer oppfyller en rekke kvalitets- 
krav fra bl.a. Caterpillar, Volvo og asiatiske 
produsenter. Panolin HLP Synth er dessuten 
eneste EAL-olje som er listet 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.

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.

og hvilken betydning det har for Risa. De beste besvarelsene ble 
belønnet med premie. 

– Alt dette virket til å ha positiv effekt i forhold til forståelsen 
av bærekraft og viktigheten av det.

Maliska Schreiber forteller at Risa ikke er ferdig med å tallfeste 
sine mål for hva skal selskapet skal oppnå innenfor de enkelte 
bærekraftsmålene. Dette vil de bruke litt tid på og selskapet jobber 
fortsatt med å kartlegge hvordan de ligger an i dag, og hva som er 
realistisk å oppnå i fremtiden.  

– Vi jobber med å analysere alle måldataene innen utslipp og 
miljøpåvirkning vi har i Risa i dag. Deretter skal vi sette oss kalku-
lerte, realistiske samt mer ambisiøse mål for fremtiden, i tråd med 
de overordnede FN-målene vi har valgt å fokusere på, sier Maliska 
Schreiber. Hun forteller at de også har begynt å utarbeide en intern 
vektingsplansje for å vise kundene hva de kan velge mellom, innen-
for for eksempel lastebiler og anleggsmaskiner. For at kundene kan 
velge det man ønsker seg målt opp mot bærekraft, viser vektings-
plansjen forskjellen mellom for eksempel lastebiler med motorer 
som tilfredsstiller Euro5, Euro6, eller om den har elektrisk drift. 
På denne måte skal kundene på en enkel og overordnet måte få 
hjelp til å velge den løsningen som er best for dem i henhold til 
kravene som stilles, sett i et sammensatt bærekraftperspektiv; 
miljø (utslipp), sosialt (sikkerhet) og økonomi (kost). 

HVORDAN BIDRA POSITIVT
Én ting er teoretiske mål og plansjer, men mer viktig er hvilke 
praktiske tiltak som iverksettes for å nå målene, eller svare til 
forventningene i henhold til vektingsplansjen. Dette har Risa vært 
gjennom, og ifølge Maliska Schreiber har de blant annet tatt tak i 
dette med direkte utslipp på prosjektene. Dette skal ned ved blant 
annet å redusere tomgangskjøring av maskiner og kjøretøy, og 
ta i bruk elektriske maskiner og kjøretøy. Da må både utstyr og 
infrastruktur tilpasses, noe som er fokus i forskningsprosjektet 
med Sintef. 

– Vi skal fortsette med å redusere energiforbruket, og vi skal 

bli enda bedre på gjenbruk og sortering, sier hun. Når det gjelder 
terreng og massehåndtering, skal Risa alltid sikre at de har riktig 
håndtering av masser, og at det gjenbruker så mye som mulig for 
å slippe lange transporter og lagring i spesialdeponier. 

– Og så må vi tenke sirkularitet når det gjelder produkter og 
tjenester. Her må vi bruke vår innkjøpsmakt, sier Maliska Schreiber. 
Hun forteller videre at noe av samfunnsansvaret til Risa er at de 
vektlegger likestilling i rekrutteringsprosesser, og legge til rette 
for at lærlinger får den riktige oppfølgingen slik at de fullfører, 
uavhengig av kjønn.  

FORUTSETNINGER FOR Å LYKKES
På spørsmål om hvilke forutsetninger Risa har for å lykkes med 
implementeringen av bærekraftsmålene, svarer Maliska Schreiber 
at det handler om å jobbe smartere, og ikke minst omtale bærekraft 
som en mulighet i sted for risiko. 

– Man må tenke på dette som et mulig konkurransefortrinn. 
Prøv å vinkle det til noe positivt, selv om det finnes mange regler 
som sier at du må gjøre «slik og slik», prøv da å tenke at dette 
har en merverdi og at man vinner på det i det lange løp, sier hun. 
Videre forteller hun at man ikke skal tro at «grønt lederskap» 
løses med kun én person, men at man bruker tid på å få alle med 
på skjønne hva dette handler om. 

– Gjør en analyse om hva interessentene, deriblant ansatte og 
kunder, er opptatt av. Ha rett ambisjonsnivå, en miks av kortsik-
tige og langsiktige mål, og slik at man kanskje klarer litt mer enn 
forventet. Dette skaper mer entusiasme, forteller Schreiber. Av 
den grunn skal ikke Risa ha satt seg noen flyktige og urealistiske 
mål som ikke kan nås, men heller bruker litt tid før målene settes. 

– Vi er avhengig av det triangulære systemet. For at vi skal kunne 
tilby gode løsninger, så må også de der ute være villige til å betale 
litt ekstra og prioritere ekstra i forhold til miljø og bærekraft, når vi 
legger frem et tilbud. Vi må ha kunden med på laget, og vi er glade 
for at det skjer stadig oftere. Vi ser flere eksempler på at det ikke 
er bare pris som når frem, avslutter Christina Maliska Schreiber. 

FNs 17 bærekraftsmål er 
verdens felles arbeidsplan 

for å utrydde fattigdom, 
bekjempe ulikhet og stoppe 

klimaendringene innen 
2030. (Illustrasjon: FN.no)
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Rekkverk kan redde liv.

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

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

agjerde.no

på forhånd, som varte i en måned. Før det hadde gått en måned 
reiste moren hjem, mens Sha ble igjen her. Og fra det tidspunktet 
var det den oppdiktede, usanne historien som gjaldt (som han 
ikke ønsker å fortelle mer detaljer fra). Han ble da, via politiet i 
Oslo, først sendt til et asylmottak i Oslo, snart videre til et annet 
mottak utenfor Oslo, før han ble han flyttet tilbake til Oslo. Da fikk 
han også jobbe frivillig i Oslo kommune, for Rusken. Senere ble 
han flyttet videre til et asylmottak i Nome kommune i Telemark, 
men han pendlet likevel hver dag til jobben i Oslo. Han sto opp 
klokka fire hver morgen og syklet syv kilometer til stasjonen for 
å ta toget til Oslo. Og da jobben var over, tok han toget tilbake og 
syklet de syv kilometerne hjem igjen.

JOBBET GRATIS – GJORT TIL LATTER
Siden den gang har Sha gjort tilsynelatende det meste riktig her 
i landet. Han har vist et enormt pågangsmot, og en stålvilje og 
arbeidsinnsats uten sidestykke. 

Han spurte selv om han kunne få lov til å jobbe på asylmotta-
ket i Nome, selv om han ikke kunne få betalt, da han ikke hadde 
arbeidstillatelse. Han ble nærmest gjort til latter blant de andre 
beboerne fordi han jobbet gratis. Som Sha sa da vi intervjuet ham 
i 2018: «Jeg hadde lyst til å gi noe tilbake. Jeg gikk på norskkurs 
uten å betale og jeg bodde gratis, så da jeg ville også bidra og gjøre 
noe, ikke bare sitte og se på TV. Dessuten er det bra for kroppen 
å bevege seg. Da holder jeg meg frisk.»

PENDLET FRA SKIEN, VIA OSLO, TIL LÆRDAL
Senere tok han grunnskoleopplæring for voksne, som gikk så bra 
at han fikk tilbud om videre voksenopplæring. Der gikk han ut 
med karakteren 5 i tverrfaglig eksamen i Vg2 Anleggsteknikk. Han 
sørget også, som den eneste i klassen, for å skaffe seg læreplass hos 

For noen år siden skrev vi om Sha Ogalo, den uvanlig positive og 
eksepsjonelt arbeidsvillige lærlingen, som blant annet pendlet 
mellom skole i Skien og læreplass i Lærdal. Og som de andre på 
asylmottaket lo av fordi han ville jobbe uten å få betalt, like etter 
han kom til landet.

VARIG INNREISEFORBUD
Nå har han vært i Norge i 12 år, hatt fast jobb hos Sunnfjord 
Miljøverk i flere år, og tatt fagbrev i både anleggsmaskinførerfaget 
og gjenvinningsfaget. I fjor begynte han dessuten på fagskole, 
hvor han utdanner seg videre innen gjenvinningsfaget. Han har 
etablert seg i Førde, med en samboer som også har fått jobb i 
kommunen. Suksesshistorien ville tilsynelatende ingen ende ta. 
Inntil et brev dukket opp i postkassen hans i fjor. Brevet var fra 
Utlendingsdirektoratet (UDI). Der sto det at han sto i fare for å få 
oppholdstillatelsen trukket tilbake, fordi han hadde gitt uriktige 
opplysninger om sin bakgrunn. Han fikk tre uker på å svare på 
brevet, noe han gjorde via advokatbistand. Deretter kom vedtaket 
om at oppholdstillatelsen ble tilbakekalt og at han vises ut av landet. 
Han får dessuten varig innreiseforbud, og kan verken returnere 
til Norge eller andre Schengen-land. 

LEVD PÅ EN LØGN
Vi møter en sønderknust, skamfull og angrende Sha i Førde i 
begynnelsen av januar. Aller først unnskylder han seg til Anleggs-
maskinen, for at han ikke har fortalt hele sannheten tidligere. Men 

mest av alt skammer han seg overfor alle han har blitt kjent med 
de 12 årene han har bodd i Norge. For han har levd på en løgn 
hele denne tiden. 

Hva har han så gjort? Jo, han har løyet om bakgrunn, opprin-
nelse, alder og navn, og diktet opp en falsk historie overfor norske 
myndigheter. Det var nemlig ikke Sha Ogalo, 21 år fra Kongo, 
som kom hit til landet i 2011, slik han hevdet overfor politiet. Sha 
var egentlig Shallon Onyango Odongo, 26 år, fra Nairobi, Kenya. 
Denne løgnen koster ham nå dyrt. 

Når vi møter Sha (som han alltid har blitt kalt, ifølge ham selv), 
insisterer han på at han nå vil legge kortene på bordet og være 
helt ærlig. Han snakker godt norsk, langt bedre enn sist vi møtte 
ham, men fremdeles gebrokkent. 

MED ØNSKE OM ET BEDRE LIV
– Hvorfor løy du om hvor du om fra?

– Hvis jeg hadde sagt jeg var fra Kenya, så tror jeg ikke jeg hadde 
fått oppholdstillatelse, forteller han oppriktig.

– Jeg kom hit med håp om å få et bedre liv. Jeg visste ikke hva 
jeg ville gjøre, men jeg ville gjerne gå på skole og jobbe.

– Hvordan kom du hit til Norge?
– Jeg kom hit sammen med moren min. Det var første gangen 

jeg var utenfor Kenya. Jeg hadde aldri før vært noe annet sted, 
verken Kongo eller andre land. Vi fløy fra Kenya via Amsterdam 
og videre til Oslo, forklarer Sha. 

Han forteller videre at han og moren hadde ordnet turistvisum 
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Mange har latt seg imponere og begeistre av historien til Sha Ogalo. Flyktningen 
som kom til Norge med to tomme hender og viste en arbeidsvilje, innstilling og 
innsats som man knapt har sett maken til. Nå har historien tatt en brå vending; 
han kastes ut av Norge.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Mønsteransatt med to fagbrev  
– kastes ut av landet

Sha Ogalo – eller Shallon 
Onyango Odongo, som 
han egentlig heter – har 
imponert mange med sin 
innsats, positivitet og 
vinnende vesen i løpet av 
sine 12 år i Norge. Nå kan 
livet i Norge være over.

Etter at hans oppholds- og ar-
beidstillatelse ble trukket til-

bake, har ikke Sha lenger hatt 
lov til å jobbe. Gjensynsgle-
den med kollegaer han ikke 

hadde sett på flere måneder 
var stor da han besøkte sin 

gamle arbeidsplass. Her er det 
maskinfører Kåre Ullaland 
som gir ham en god klem.



Lorem ipsum dolor 
sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, 

Vi lager alt innen vaskeutstyr.
Små skiltvaskere til bruk om vinteren i ned til -30°C,
med vårt unike varmelager/varmholds system.

Stort vaskeutstyr bygd på Chassie eller krokløft.

Arbeidsarm Uniarm 1100 

Rekkevide 9m
        Laget for stor børste
                  Flyttes høgre-venstre side

Nyhet

Uniarm 700

Stickset 500
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BRØYTESTIKKSETTER - OPPTAKER VASKEUTSTYR

post@srisa.no Tlf: 51484403

- Tar alle typer, 10-40mm, miljøplast, bambus, 
   Pil, naturstikker.
- Liten og lett for montering fremme eller bak 
  på alle kjøretøy. 
- Setter og opptaker i samme maskin 
- Setting 100-140 stikker pr. time.
- Opptak 200-250 stik- Opptak 200-250 stikker pr. time.
- Lett betjening med ekstern startknapp.
- Vekt: 500kg.
- GPS logging.

Produsert hos oss i Norge.
Alle deler finnes på lager.
Support 24h i settesesongen.

en bedrift. At denne bedriften holdt til i Lærdal, en åtte-timers 
busstur unna skolen i Telemark, var intet hinder. Han gikk på 
skolen i Skien mandag og tirsdag, tok så bussen fra Skien via Oslo 
og til Lærdal, hvor han jobbet i tre dager før han dro tilbake til 
Skien igjen etter jobb på fredag. «Tirsdag kveld tok jeg bussen fra 
Skien, og nattbussen videre fra Oslo til Lærdal gikk klokka 21.40. 
Da bussen var framme i Lærdal klokka 03.45 kunne jeg slappe av 
litt før jeg begynte på jobb klokka åtte», fortalte en smilende Sha 
da vi møtte ham i 2018. 

STOR GJENSYNSGLEDE
Siden har han tatt fagbrev i anleggsmaskinførerfaget, fått fast jobb 
hos gjenvinningsbedriften Sunnfjord Miljøverk i Førde, og i fjor 
tok han også fagbrev i gjenvinningsfaget. I tillegg har han altså 
begynt på fagskole, med fordypning innen gjenvinning. Etter at 
hans oppholds- og arbeidstillatelse ble trukket tilbake, har han ikke 
lenger hatt lov til å jobbe, noe han sier har vært et stort savn. Da 
vi skal ta bilder til denne saken, foreslår han selv at vi kanskje kan 
dra til Sunnfjord Miljøverk. For første gang under intervjuet stråler 
han opp på kjent vis da vi kjører inn på hans tidligere arbeidsplass. 
Gjensynsgleden med kollegaer han ikke ha sett på flere måneder 
er mildt sagt stor. De to ansatte som er til stede formelig kaster 
seg rundt halsen på Sha og uttrykker at de savner ham veldig.

ADVOKAT: – HÅRREISENDE
Etter at Sha fikk beskjed om at oppholdstillatelsen trekkes tilbake 
og at han må forlate landet, har han engasjert advokat Trygve 
Tveter i advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS. Tveter har klaget 
inn vedtaket til Utlendingsnemnda (UNE), basert blant annet 
på Shas lange botid i Norge, hans grad av integrering i landet, 
uttalelser fra både samboer og arbeidsgiver, samt gjennomførte 

skoler, kurs og fagbrev, men UNE har opprettholdt vedtaket. Saken 
skal opp i Oslo Tingrett i februar i år.

– Vi har brakt denne saken for retten på bakgrunn av at vi mener 
han – selv om han har gjort noe galt ved å fortelle uriktigheter 
12 år tilbake – bør gis en ny oppholdstillatelse på grunnlag av at 
han har vært her så lenge og er sterkt integrert og sosialisert i det 
norske samfunnet. Han har blitt utvist fra Norge og Europa for 
resten livet på grunn av dette, noe vi mener er helt hårreisende. 
De fleste av oss gjør noe galt i løpet av livet. Det er naturligvis 
ikke bra at han har gitt uriktige opplysninger, men det skal jo være 
en forholdsmessig reaksjon. Vi mener dette er en altfor streng 
reaksjon, sier Trygve Tveter til Anleggsmaskinen. Han har tro på 
at saken kan vinnes i retten.

– Vi går ikke til retten hvis vi ikke mener at vi kan vinne. Dette 
har jo så enormt mye å si både for ham og samboeren hans. Vi 
skal kjempe alt vi kan for å vinne den saken.

– EN RESSURS FOR LANDET
Jan Erik Øygard, daglig leder for Opplæringskontoret for anleggs- 
og bergfagene (OKAB) i Sogn og Fjordane, har hatt mye kontakt 
med Sha. Han legger ikke skjul på at han synes det er leit hvis 
han må ut av landet.

– Jeg kjenner ham jo ganske godt gjennom en del år. Han er 
alltid positiv og takknemlig, og han er et arbeidsjern så det holder, 
sier Øygard.

– Til og med da han hadde sommerferie, valgte han å jobbe for 
Voll Lunde Maskin i stedet for å ta ferie. Så fikk han læreplass 
hos Sunnfjord Miljøverk, hvor de var så fornøyde med ham at 
han fikk fast jobb. Han hadde også lyst til å ta videre utdanning,  
så vi hjalp ham slik at han fikk begynne på ettårs fagskole- 
studium. Jeg synes jo det er leit at slike som ham skal bli sendt 
ut av landet, selv om han jo har gjort en stor feil. Han har også 
fått med seg sin samboer hit til Førde. Hun er også opprinnelig 
fra Kenya, men norsk statsborger. Dette er et par som nok vil 
etablere seg her i vår region. De er en ressurs for byen, for fylket 
og for landet, sier han.  

– ET STORT FEILGREP
Tove Maurtvedt, som var seksjonsleder i seksjon for kvalifisering og 
miljø (ofte bare kalt Rusken) i bydel Grünerløkka i Oslo kommune 
da Sha jobbet der, er klar på hva hun synes om saken.

– Jeg mener Norge er i ferd med å gjøre et stort feilgrep hvis 
han sendes tilbake. Han er et forbilde for veldig mange – det er 
jo slike folk vi trenger her i landet! sier hun bestemt.

– Sha har beklaget seg til meg for at han har løyet. Jeg er egent-
lig ikke så opptatt av detaljene i saken. Jeg har møtt ham som 
menneske og det holder for meg. Jeg opplever ham som genuin 
og autentisk, og han har tatt veldig mange gode valg for seg selv i 
livet sitt etter han kom hit til Norge, fortsetter Maurtvedt, som i 
dag er lærer hos Gran og Lunner voksenopplæring. 

– Han er ekstremt positiv og har en helt spesiell utstråling. Ikke 
minst har han en arbeidsvilje som imponerte oss alle den gangen. 
Han var også veldig flink til å se når noen andre trengte hjelp, og 
kunne ta seg av dem. Jeg kan ikke forstå at en mann som er såpass 
godt etablert i det norske samfunnet, skal sendes ut, sier hun.

– TAKKNEMLIG OG YDMYK
Vi har også vært i kontakt med en ansatt ved Nome asylmottak, 
der Sha jobbet frivillig mens han bodde der. Også der er det kun 
skryt å få om Sha.

– Han er jo ganske eksepsjonell. Det var liksom ikke måte på 
hvor villig han var til å jobbe og bidra. Han var rett og slett en 
kjemperessurs på mottaket. Han fremsto som en svært takknemlig 
og ydmyk person, som bare ønsket å gi noe tilbake til det norske 
samfunnet, forteller den ansatte, som ønsker å være anonym.

– MIN FEIL ALT SAMMEN
Selv legger ikke Sha skjul på at han har skammet seg mens han 
har levd på en løgn her i landet. Han går naturlig nok gjennom en 
tung periode, og sier han er redd venner og bekjente skal vende 
ham ryggen.

– Jeg ønsker å beklage til alle jeg har løyet for. Her i Norge har 
jeg fått så mye hjelp og støtte; folk har oppmuntret meg, staten 
har betalt skole og utdanning for meg – jeg er så takknemlig for 
alt. Og jeg har hatt veldig dårlig samvittighet overfor alle dem som 
har vært snille og behjelpelige, sier han.

– De på skolen som har hjulpet meg, de på mottaket som 
oppmuntret meg, hos Voll Lunde Maskin der jeg var på utplas-
sering, hos Sunnfjord Miljøverk, på opplæringskontoret OKAB; 
jeg håper at de ikke tenker at «det var feil å stole på Sha og gi 

ham en sjanse». Alle menneskene rundt meg har alltid vært så 
hjelpsomme og snille, og jeg har hele tiden hatt lyst til å fortelle 
hvem jeg egentlig er. Men jeg har ikke turt, i den situasjonen jeg 
har vært i, og jeg har også vært redd for å miste vennene jeg har 
fått. Jeg beklager veldig overfor dem jeg har skuffet. Det er min 
feil alt sammen. Jeg er takknemlig for alt jeg har fått oppleve her 
i Norge. Hvis jeg dør i morgen håper jeg likevel at de vil huske 
meg som en god person, sier han.

UNE: ALVORLIG BRUDD
Vi har vært i kontakt med UNE, for å få en uttalelse om saken. 
Enhetsleder Georg Magne Rønnevig, sier følgende:

– I denne saken ga klageren uriktige opplysninger om hvem 
han var og hvor han kom fra da han søkte om beskyttelse i 
Norge. Oppholdstillatelsene han har fått har derfor blitt gitt på 
uriktig grunnlag. Da dette ble oppdaget ble oppholdstillatelsene 
hans tilbakekalt, og han har også fått vedtak om utvisning, sier 
Rønnevig.

– Han har erkjent at han bevisst oppga feil opplysninger. Når 
det er snakk om så alvorlige brudd på utlendingsloven, får ikke 
det at man er godt integrert avgjørende betydning.  

Rettsaken til Sha er berammet i Oslo Tingrett 27.-28. februar. 
Anleggsmaskinen vil følge saken videre.
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Det er ingen tvil 
om at Sha trives 
i maskinen.



God start, men dårlig avslutning  
for maskinsalget i 2022
Salget av anleggsmaskiner lå foran 
2021-tallene gjennom de tre første 
kvartalene i 2022, men fjerde kvartal 
endte med en tilbakegang i nysalget på 
hele 13 prosent. 
Tekst: Njål Hagen – nh@mef.no 

Maskinsalgsstatistikken fra Maskingrossisternes Forening (MGF) 
viser at for 2022 samlet endte salget på 4508 maskiner, mot 4503 
i 2021.

For den største underkategorien, gravemaskiner på belter, var 
det en sterk tilbakegang med 342 solgte maskiner i fjerde kvartal, 
mot 450 i samme kvartal i 2021. For gravemaskiner på belter er 
dette det svakeste resultatet i et fjerdekvartal siden 2011. Tilbake-
gangen var i alle vektklasser, med unntak av beltegravere mellom 
33 og 50 tonn. 

TILBAKEGANG FOR HJULLASTER OG MINIGRAVERE
For året under ett, viser MGF-statistikken tilbakegang på de store 
underkategoriene hjullaster (-10%) og minigravere belter (-5%). 

Gravemaskiner på hjul hadde derimot vekst på 34%, og økte fra 
249 solgte maskiner i 2021 til 333 maskiner i 2022. I tillegg var det 
en sterk økning i flere små kategorier; veihøvler (+63%), valsetog/
anleggsvalser (+61%) og asfaltutleggere (+51%).

SVAKERE EL-MASKINSALG EN FORVENTET
Fra 2022 har MGFs medlemmer også begynt å rapportere inn 
antall solgte nullutslippsmaskiner. Ifølge MGF har utviklingen i 
2022 vært svakere enn de hadde prognostisert, og de ser at den 

globale utviklingen har påvirket leveransetidene og til dels inter-
essen for teknologien. 

– Det er en bekymring at økte kostnader og reduserte tilskudd 
til infrastrukturprosjekter som har vært drivende for innføring av 
nullutslippsteknologi, vil være med å bremse den positive utviklin-
gen som var i gang, sier Tone Lindberg Grøstad, direktør i MGF.

Fra oppstart av leveranser i 2018 og frem til og med 2021, var det 
ca. 100 nullutslipps gravemaskiner 
på belter (over 8 tonn) i markedet. 
For 2022 endte salget totalt sett med 
et nysalg av 76 maskiner. I tillegg er 
det innrapportert 26 elektriske mini-
gravere.

– Det er for tiden mye usikkerhet 
knyttet til utviklingen i 2023, spesielt 
knyttet til global uro og usikkerhet 
i forhold til offentlige prosjekter og 
investeringsvilje. En større reduksjon 
i igangsettelse av store prosjekter 
innenfor bygg og anlegg, vil få en 
innvirkning på nysalg og sysselset-
tingen i bransjen, ifølge Tone Lind-
berg Grøstad.

Oversikten viser kvartalsvis salg av de 
forskjellige maskintypene de siste fem 
årene. Tabell: MGF

Maskingrossisternes Forening ved direktør Tone Lindberg Grøstad, kan 
melde at salget av anleggsmaskiner i 2022 var bra i årets tre første 
kvartal, mens det var stor nedgang i siste kvartal. Foto: MGF

Nytt år, nye muligheter
Vi i Anleggsmaskinen ønsker «å lodde» stemningen i markedet. Derfor tok vi 
kontakt med elleve maskinimportører og stilte dem fem spørsmål om blant 
annet fjorårets resultat, og hvilke tanker de gjør seg om 2023. Vi fikk svar fra 
ti av importørene, som du kan lese på de neste sidene. 

ENTRAC AS
1: Hvordan ble 2022 i forhold til forventingene?
Det ble bedre enn forventet.

2: Hvor mange nye maskiner solgte dere i 2022 
(maskiner som ble utfakturert)?
Vi solgte bra med nye maskiner i 2022

3: Hvor mange brukte maskiner solgte (faktur-
erte) dere i 2022?
Vi solgte veldig bra med brukt maskiner i 2022. 
Økning på ca. 30 prosent fra 2021.

4: Hvilke forventinger har dere til 2023 (eget 
salg og totalmarked)?

Vi er positive til 2023 generelt, men usikker på hvordan markedet 
vil utvikle seg.

5: Nye modeller/andre nyheter i 2023?
Vi kommer med nye korthekk-maskiner i 2023: SK 230SR-7, SK 
270SR-7 og SK 380SR-7, med blant annet ny hytte for bedre kjøre-
komfort.
Vi har også andre nyheter som vil bli annonsert via pressemelding-
er i løpet av året. 

NASTA AS
1: Hvordan ble 2022 i forhold til forventingene?
I januar 2022 ble Norge åpnet etter korona, 
og Nasta opplevde etterspørselen etter an-
leggsmaskiner som svært høy gjennom hele 
vinteren og våren. I siste halvdel av 2022 var 
etterspørselen «normalisert», og Nasta landet 
dermed året en del bedre enn forventet. To-
talomsetningen i Nasta ble et sted mellom 1 550 
000 000 og 1 580 000 000, dvs. en økning på 
15-20 prosent fra 2021.  

2: Hvor mange nye maskiner solgte dere i 2022 
(maskiner som ble utfakturert)?
Nasta fakturerte 571 nye maskiner i 2022, ink-
ludert utslippsfrie maskiner.

3: Hvor mange brukte maskiner solgte (fakturerte) dere i 2022?
Nasta fakturerte 246 brukte maskiner i 2022. 

4: Hvilke forventinger har dere til 2023 (eget salg og totalmarked)?
Det er skiftende signaler for 2023. På den ene siden går Nasta inn i 
året med en høy ordrereserve, nesten like mange maskiner som ved 
inngangen til 2022. Samtidig opplever vi at flere kunder «sitter på 
gjerdet» og venter på «sikre» oppdrag før de tar steget og bestiller. 
Nasta har således budsjettert med en marginal nedgang i omset-
ningen i 2023, og adresserer dette til en tro på at totalmarkedet 
for anleggsmaskiner vil svekke seg med 7-10 prosent fra 2022. For 

Nasta sin del vil nedgangen begrenses av at markedet har tatt veld-
ig godt imot Hitachi sin nye serie-7 gravemaskiner og hjullastere, og 
vi forventer at markedsandelene våre vil ligge på samme høye nivå 
som i 2022. 

5: Nye modeller/andre nyheter i 2023?
For Nasta sin del blir den største nyheten høstens modellskifte for 
vår utrolig populære 8-tonner Hitachi ZX85US. Kommer sannsynlig-
vis til Norge i november/ desember 2023. Denne ble vist på Bauma 
i oktober, og etter tilbakemeldingene (og forhåndsbestillingene) å 
dømme vil 8-tonneren fra Hitachi forbli en bestselger i mange år 
fremover. 
Så blir det selvsagt morsomt å følge el-maskinene som Nasta selv 
har vært med å utvikle. Blant annet blir 15-tonneren ZE135US, som 
introduseres frem mot sommeren, en viktig maskin for kunder som 
ønsker å være i front miljømessig.

Tom Johansen, 
administrerende 
direktør i Nasta AS.

Kjetil Aandstad, 
daglig leder  
Entrac AS.
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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



H & H MASKIN AS
1: Hvordan ble 2022 
i forhold til for-
ventingene? 
Vi endte rundt de 
forventingene vi 
hadde for 2022, 
pluss litt bedre.

2: Hvor mange nye 
maskiner solgte dere 
i 2022 (maskiner 
som ble utfakturert)? 
128 nye maskiner 
ble utfakturert fra 
oss i 2022.

3: Hvor mange 
brukte maskiner solgte (fakturerte)  
dere i 2022? 
Ca. 45 brukte maskiner.

4: Hvilke forventinger har dere til 2023 (eget salg  
og totalmarked)? 
Forventer et litt roligere år, uten særlig vekst i total-
markedet for vårt segment. Allikevel har vi potensiale 
for økte markedsandeler, så vi satser på et like godt år 
som 2022.

5: Nye modeller/andre nyheter i 2023? 
Både Yanmar og Kramer har vist nye modeller på Bau-
ma, som vil komme på markedet her i løpet av 2023. 
Særlig innenfor elektriske maskiner.

LIEBHERR-NORGE AS
1: Hvordan ble 2022 i forhold til forventingene? 
Vi passerte vårt ambisiøse mål om 140 maskiner. En vekst på ca. 
25 prosent. Vi har vokst med 25-30 prosent så å si hvert år de siste 
seks årene.

2: Hvor mange nye maskiner solgte dere i 2022 
(maskiner som ble utfakturert)?
145 (Vi selger ikke minimaskiner. Vi har hjullastere fra 6 tonn, men 
ellers er det i hovedsak fra 15 tonn og oppover).

3: Hvor mange brukte maskiner solgte (fakturerte) dere i 2022?   
68

4: Hvilke forventinger har dere til 2023 (eget salg og totalmarked)? 
Flat eller liten nedgang i markedet. Liebherr skal fortsette å ta 
markedsandeler, så vi forventer fortsatt vekst på egne vegne.

5: Nye modeller/andre nyheter i 2023? 
Masse nytt de neste 2,5 årene til neste 
Bauma. Nye drivlinjer, nye hytter, inte-
grerte, innovative og autonome løsninger 
kommer i tur og orden. Mye å glede seg til.
Gravearbeidene er godt i gang på tomta 
hvor vi bygger nytt HK. Innflytting okto-
ber. Samtidig har vi utvidet både areal og 
personell i stor skala både i Trondheim og 
Stavanger-regionen. 
Totalt økte vi med 14 nye kollegaer i 
2022, men vi har fortsatt mange ledige 
stillinger og flere blir det i 2023. Vi for-
venter å ansette 15-20 personer over hele 
landet i 2023.

ROSENDAL MASKIN AS
1: Hvordan ble 2022 i forhold til forventingene?
Jeg synes 2022 står til forventningene. Vi har hatt 
en økning i salg og omsetning, og fått levert en del 
maskiner solgt i 2021 med lang leveringstid.
Rosendal Maskin omsatte for første gang over 500 
millioner kroner, og ender på ca. 520 millioner 
kroner omsetning

2: Hvor mange nye maskiner solgte dere i 2022 
(maskiner som ble utfakturert)?
Vi fakturerte 115 Doosan, og 70 JCB

3: Hvor mange brukte maskiner solgte (fakturerte) 
dere i 2022?
Vi har levert 90 brukte i 2022

4: Hvilke forventinger har dere til 2023 (eget salg og totalmarked)?
Vi har mange maskiner som er solgt, og som skal leveres 1. halvår, men er 
spent på utviklingen videre.
Det er stille i markedet nå, men jeg tror det vil ta seg opp når vi kommer 
gjennom vinteren.
Jeg tror totalmarkedet vil ende omtrent som 2022, da jeg antar det er stor 
ordrereserve i markedet.

5: Nye modeller/andre nyheter i 2023?
Spennende år for Doosan, som skal bytte navn i 2023. Det nye navnet vil 
bli lansert på ConExpo i mars. (Spørsmålene ble sendt ut før Doosan lan-
serte det nye navnet i midten av januar. Red. anm.)
Ellers forventer vi bedre tilgang på maskiner i 2023, i forhold til hva vi har 
hatt de siste årene.
Vi venter en spennende elektrisk nyhet høsten 2023; Doosan DL280-7 Elec-
tric, hjullaster på 20 tonn.

Tom Erik Huuse, daglig leder  
H & H Maskin AS.

HESSELBERG MASKIN AS
1: Hvordan ble 2022 i forhold til 
forventingene?
Vi nådde det ambisiøse salgsbuds-
jettet vi hadde satt oss, og vi har økt 
vår markedsandel andre året på rad. 
Det sier vi oss godt fornøyd med.

2: Hvor mange nye maskiner 
solgte dere i 2022 (maskiner som ble 
utfakturert)?
Vi endte på 330 maskiner, en økning 
på over 20 prosent i et marked som 
er likt som fjoråret. 

3: Hvor mange brukte maskiner 
solgte (fakturerte) dere i 2022?
Vi fakturerte ca. 25 prosent av 
nysalget

4: Hvilke forventinger har dere til 2023 (eget salg og 
totalmarked)?
Dagens økonomiske klima gir ikke rom for store økninger i 
markedet. Derfor vil selv et stabilt marked være en positiv 
utgang på året.
Vår plan er å fortsette vår positive utvikling hvor vi har skilt 
oss ut i markedet med leveringsdyktighet og gode forutsigbare 
løsninger.

5: Nye modeller/andre nyheter i 2023?
Alle våre agenturer vil komme med nyheter i løpet av året, 
men ikke alle kan avsløres nå. Vi har imidlertid stor tro på et 
spennende år!

Tor Anders  Høgaas, 
daglig leder Rosendal 
Maskin AS.

Odd Sund, adminis- 
trerende direktør i  
Hesselberg Maskin AS.

Håkan Nyhaugen, daglig 
leder Liebherr-Norge AS. 
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64 83 51 00
Kontakt oss for booking

post@skoveng.no skoveng.no

Den selvreisende  tårnkranen fra  Liebherr 
er perfekt for arbeid i  bykjernen og der  
det er trangt om  plassen. 

	Utslippsfri på byggeplass 
 (via 32A stikkontakt)
	Ingen ekstra transport
	Lite støy
	Høy mobilitet og manøvrerbarhet

Les mer om fordelene med elektrisk 
mobilkran på skoveng.no

Nå løfter  
 vi elektrisk

Verksted, butikk, lager og logistikk?
Vitec Autosystemer har løsningen for deg!

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



PON EQUIPMENT AS
1: Hvordan ble 2022 i forhold til forventingene?
2022 ble nok et "underlig" år for oss, preget av usikkerhet 
i globale forsyningslinjer for maskiner, deler, transport og 
spesielt utstyr. Dette har ledet til forsinkelser og flaskehalser 
i maskinleveransene, både inn til oss og ut til kunde, og at vi 
ikke helt klarte våre ambisjoner for leveranser av nye maskin-
er i 2022. Ordreinngangen holdt seg sterk gjennom året, og 
vi mottok ordre på 957 nye maskiner, som er på et godt nivå 
historisk.

2: Hvor mange nye maskiner solgte dere i 2022 
(maskiner som ble utfakturert)?
Vi utfakturerte 831 nye maskiner.

3: Hvor mange brukte maskiner solgte (fakturerte) dere i 2022?
Vi utfakturerte 262 bruktmaskiner.

4: Hvilke forventinger har dere til 2023 (eget salg og totalmarked)?
2023 blir et spennende år. Desember ble en god salgsmåned for oss og vi ser at noe 
av optimismen er tilbake i markedet. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt boligbygging, 
men jevnt over ser det ut til at aktiviteten flater ut på et godt nivå. 
For Pon Equipments del går vi inn i året med en veldig god ordrebok, og har som nivå 
å levere i overkant av 1000 nye maskiner, hvorav det meste allerede er solgt. 

5: Nye modeller/andre nyheter i 2023?
Når det gjelder modellnyheter, ser vi veldig frem til å få en komplett serie av NEXT 
GEN hjullastere, hvor de siste modellene vil være på plass i Norge i løpet av forsom-
meren. 
Vi styrker Pon Rental for å kunne tilby våre kunder "alle løsninger fra en leverandør" 
over hele landet. Her skjer det mye spennende på både utleie- og bruktfronten.
Mange kunder ser på mulighetene for å kjøre sine maskiner lenger og vi tilbyr "livsfor-
lengende reparasjoner" gjennom Caterpillars rebuild-konsept. 
Vi lanserer 330 Z-line i disse dager.

EMSG NORGE AS
1: Hvordan ble 
2022 i forhold til 
forventingene? 
Vi hadde en fin 
omsetningsvekst i 
fjor og havnet rundt 
budsjett vi hadde 
satt.

2: Hvor mange nye 
maskiner solgte dere 
i 2022 (maskiner 
som ble utfakturert)? 
102 nye

3: Hvor mange 
brukte maskiner solgte  
(fakturerte) dere i 2022? 
20 brukte

4: Hvilke forventinger har dere til 2023 
(eget salg og totalmarked)? 
Vi er positive til 2023 og forventer ytterlig 
vekst for vår del.

5: Nye modeller/andre nyheter i 2023? 
Vi har en del spennende nyheter på gang 
i 2023. Takeuchi kommer med flere nye 
modeller, hvor noen ble vist på Bauma. Når 
det gjelder Hyundai så kommer HX30A og 
HX45A dumperne på markedet. Samtidig vil 
vi få nye produkter inn i porteføljen vår i 
2023. Disse vil bli lansert i 1.kvartal.

Finn Thrane Johansen, 
daglig leder EMSG 
Norge AS.

Ole Petter Holene, 
administrerende 
direktør i Pon Equip-
ment AS.
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HYMAX AS
1: Hvordan ble 
2022 i forhold til 
forventingene?
Vi planla for vekst 
og traff «spot on» 
med 11 prosent 
vekst.

2: Hvor mange 
nye maskiner 
solgte dere i 2022 
(maskiner som ble 
utfakturert)?
Vi solgte og fak-
turerte 503 nye 
maskiner i 2022

3: Hvor mange brukte maskiner solgte 
(fakturerte) dere i 2022?
Vi solgte og fakturerte 168 brukte 
maskiner i 2022

4: Hvilke forventinger har dere til 
2023 (eget salg og totalmarked)?
Vi forventer noe vekst i eget salg, men 
at markedet flater ut eller går noen 
prosent tilbake.

5: Nye modeller/andre nyheter i 2023?
Ja. flere nye modeller vil bli lansert i 
løpet av året.

Våre populære storsekker er laget for transport og lagring av ved.  
Nettingvegger sikrer optimal lufttilførsel under tørkeprosessen,  
og de romslige størrelsene lar deg lagre store mengder ved av gangen. 
VÅRE BESTSELGERE: 

STORSEKKER FOR VED

Svært god tørke- og transportsekk for ved. Fire løftestropper 
for pallegaffel i toppen og to bunnlooper. Ingen bunnåpning.  
Egnet for flergangsbruk.

V.nr: 165 
Notsekk Maxima 1500 L

NYHET

Flerbrukssekk med god gjennomlufting og tett bunn. To tette 
sider for beskyttelse mot slagregn. Sekken er UV-stabilisert og  
sertifisert for flergangsbruk.

V.nr: 121

Ventisekk 1500 L

Lær mer på espegard.no/storsekker

engcon.com

Automatisk hurtigkoblings
system med ECOil 

ENGCON STANDARD

Byt hydrauliske redskaper uten å forlate setet.

VOLVO MASKIN AS
1: Hvordan ble 2022 i forhold til forventingene?
Vi hadde en svært høy ordrereserve inn i 2022, og hadde i utgangspunktet forventet et 
rekordår. Leveringsutfordringer for både maskiner og utstyr gjorde imidlertid at vi endte 
opp med hva vi betrakter som et godt normalår. 

2: Hvor mange nye maskiner solgte dere i 2022 
(maskiner som ble utfakturert)?
Vi leverte og fakturerte 1255 nye maskiner i 2022, mot 1276 året før. 

3: Hvor mange brukte maskiner solgte (fakturerte) dere i 2022?
Vi solgte 503 brukte maskiner. 

4: Hvilke forventinger har dere til 2023 (eget salg og totalmarked)?
Vi har fortsatt en god ordrereserve, og forventer at 2023 vil bli et nytt normalår for oss. 
Markedet har roet seg litt i forhold til 2021 og første halvår i 2022, men vi forventer likev-
el at totalmarkedet blir omtrent som i 2022. 

5: Nye modeller/andre nyheter 
i 2023?
Vi venter ikke store endringer 
i modellutvalget i 2023, men 
det skjer mye innen digitale 
løsninger for å øke produktivitet 
og sikkerhet. Blant annet vil Load 
Assist bli tilgjengelig også for 
Volvo L60H – L90H hjullastere. 
En annen nyhet er autobrems 
koblet til ryggeradar for å hindre 
kollisjoner og påkjørsler på 
anlegget, som vil bli tilgjengelig 
som tilleggsutstyr for hjullastere 
fra Volvo L110H til L260H.

Glenn Mellegaard, 
daglig leder 
Hymax AS. 

David Kristianslund, salgsdirektør i Volvo Maskin AS.



Bruttoverdien på tømmeret i 2022 var på over 5,8 milliarder kroner. (Illustrasjonsfoto: Runar F. Daler)

– Endelig kan vi arrangere MEFA her i 
Trondheim igjen. Den måtte jo avlyses i 
2020 på grunn av pandemien, og vi merker 
at mange er ivrige og gleder seg til å være 
med på denne tradisjonsrike messa igjen, 
sier Leif Søbstad, leder av arrangements-
komiteen.

SENTRALT I TRONDHEIM
Maskinentreprenørenes Forbunds Anleggs-
utstilling (MEFA) arrangeres av MEF, og 
rullerer mellom regionene Midt, Vest 
og Sørvest. MEF region Midt har arran-
gert MEFA-messa en rekke ganger tidli-
gere. Søbstad forteller at det har vært litt 
vanskelig å finne en egnet tomt i Trond-
heim denne gangen. Tidligere har blant 
annet Granåsen skiarena og Leangen 
Travbane blitt brukt, men disse arenaene 
er nå under utbygging og stengt for denne 
typen arrangementer. Mot slutten av fjor-
året ble det endelig avgjort at messa skal 
arrangeres på området til E.C. Dahls bryg-
gerier på Nyhavna, en kjent konsertarena i  

trønderhovedstaden, noe Søbstad tror vil 
være ideelt.

– Vi får en messe sentralt i byen, med 
meget god hotellkapasitet i gangavstand fra 
området. I tillegg er det gratis inngang for 
alle. Vi håper og tror det vil kunne appellere 
til mange ulike grupper mennesker, både 
bedriftsledere og de ansatte ute, og kanskje  
også folk som ikke nødvendigvis har et 
spesielt forhold til maskiner i det hele tatt, 
sier han.

MILJØGEVINST
– E.C. Dahls Arena er et veldig kompakt 
område med god adkomst. Det er dessuten 
enkelt å komme seg til arenaen med offent-
lig kommunikasjon, og det er til og med en 
gjestehavn i nærheten, forteller Lars Egil 
Vaarum, fagrådgiver i OKAB Trøndelag.

– Helga før vår utstilling, arrangeres 
Neonfestivalen og Trondheim Rocks, med 
30 000 besøkende.  Vi har hatt flere møter 
med arrangøren av disse festivalene for å 
få logistikken til å gli. Det vil være ressurs- 

besparende og en miljøgevinst om vi kan 
bruke mye av den samme infrastrukturen 
som er midlertidig etablert, inkludert strøm, 
vann, toaletter, telt, servering, sier han.

VÆR TIDLIG UTE
Både Søbstad og Vaarum oppfordrer besø-
kende og utstillere til å starte planleggingen 
til MEFA 2023 i god tid. 

– Det er mye som foregår i Trondheim 
denne helga, så det kan være lurt å booke 
hotell tidlig. Basert på tidligere erfaringer 
håper vi på rundt 10 000 besøkende på 
messa, noe som vil være ny rekord, sier de.

Det er tradisjon for å arrangere en 
bankettmiddag på MEFA. Dette vil foregå 
lørdag kveld på Clarion Hotel & Congress 
på Brattøra. Underholdning og musikk på 
kveldene blir annonsert senere. OKAB vil 
for øvrig stille med simulatorer og arrangere 
konkurranser under messa. 

For påmelding og mer informasjon og 
påmelding, gå inn på: www.messe.mef.no

MEFA 2023 finner sted på Nyhavna i Trondheim, på E.C. Dahls Arena 16.-18. juni. 
Arrangøren venter 10 000 besøkende.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Planlegger rekordstort 
MEFA i Trondheim
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SKOGMESSE

Fylkene Innlandet, Oslo, Viken og Vestfold og Telemark står for 
76 prosent og kystskogfylkene for 24 prosent av hogsten i 2022. 
Denne fordelingen har vært nokså stabil siste årene, ifølge Land-
bruksdirektoratet.

MANGEDOBLING AV VERDIENE
Bruttoverdien på tømmeret i 2022 var på over 5,8 milliarder kroner. 
Det er en økning på 0,8 milliarder, eller 15,8 prosent, fra 2021. 
Gjennom videreforedling og verdiskaping fram mot sluttbruker 
mangedobles disse verdiene.

Gjennomsnittlig virkespris i 2022 økte fra 481 kroner per kubikk-
meter i januar til 532 kroner i oktober. Dette er et rekordhøyt 
prisnivå, ifølge direktoratet. 

Sagtømmerprisene var stabilt høye gjennom året, men falt noe 
i november og desember.

– Dette må ses i sammenheng med konjunkturene i byggebran-
sjen. Massevirkeprisene fikk imidlertid en markert økning i siste 

halvår av 2022 og forklares med en stor etterspørsel, kombinert 
med en begrenset produksjonskapasitet i foredlingsindustrien. 
Det er usikkerhet knyttet til utviklingen i 2023.

Avvirkningstallene i Landbruksdirektoratets statistikk represen-
terer alt innmålt industrirundvirke (skur-, sams- og massevirke). 
Flissortimentene, ved til brensel, pyntegrønt og juletrær inngår 
ikke i statistikken. Tallene er hentet fra skogfondsregnskapet.

AVVIRKNING TIL BRENSEL
Landbruksdirektoratet har kun tall for en liten andel av virket 
som går til vedproduksjon. For sortimentene ved til brensel økte 
gjennomsnittlig pris per kubikkmeter fra 330 kroner i 2021 til 
400 kroner i 2022.

Statistisk sentralbyrå har på grunnlag av utvalgsundersøkelser om 
vedforbruk i husholdninger og hytter, kommet fram til at avvirkning 
av vedvirke til brensel var på drøye 2,1 millioner kubikkmeter i 
2021. Landbruksdirektoratet antar at dette forbruket økte i 2022. 

Skogeierne solgte 11,63 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2022, 
viser tall fra Landbruksdirektoratet. Dette er tidenes høyeste avvirkning og  
64 000 kubikkmeter mer enn i 2021, som også var et rekordår.
Tekst: Njål Hagen – nh@mef.no

Nok et rekordår 
for hogst i 2022

Graf: Landbruksdirektoratet

Bildet er fra forrige MEFA i Trondheim, 
som ble arrangert på Leangen Travbane.  
I år finner messa sted sentralt i Trondheim,  
på E.C. Dahls Arena på Nyhavna. Arran- 
gørene håper på 10 000 besøkende. 



SmartMEF – lurt å 
komme i gang
MEF anbefaler sine medlemsbedrifter å ta i bruk SmartMEF, det nye HMS/KS- 
systemet som erstatter KSMEF. Fra 31. mars vil det ikke lenger være mulig å 
opprette nye prosjekter i det gamle KSMEF-systemet.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

– Vi håper alle MEF-medlemmer nå har fått med seg at Smart-
MEF er godt på vei til å avløse KSMEF. Dette er et system som 
passer både for små og store bedrifter, og vi nærmer oss nå 750 
medlemmer som har tatt i bruk SmartMEF. Tilbakemeldingene 
så langt har vært gode, sier Egil Kvingedal, fagsjef for klima og 
miljø i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

– Dette blir et steg inn i fremtiden for å kunne ha et overordnet 

system i bedriften, styre prosjekter og dele informasjon, alt med 
tanke på kvalitet og HMS. 

IMPLEMENTERING 
– SmartMEF inneholder et stort mal-bibliotek med dokumenter, 
rutiner og skjemaer. Her ligger det samsvarserklæringer mot 
internkontroll, sentral godkjenning, Miljøfyrtårn, ISO 9001, 

ISO 14001 og ISO 45001, for å nevne noe, fortsetter Kvingedal. 
– Med mulighet til å tilpasse denne dokumentasjonen til slik 

bedriften har det, blir veien til sertifisering/godkjenning lettere. 
Men det holder ikke bare å tilpasse dokumentasjonen; systemene 
må også implementeres ut i bedriften om det skal ha en god verdi. 
Å formidle dokumentasjon ut til de ansatte via SmartMEF vil også 
bidra til å gjøre implementeringsjobben lettere, sier han.

MEF MED VIDERE
Kvingedal forklarer at selv om det er Smartdok som er leverandør 
av SmartMEF-plattformen, skal MEF fortsatt vedlikeholde og 
videreutvikle SmartMEF, både når det gjelder løsninger, rutiner 
og skjemaer.

– MEF har etablert et godt supportteam landet over, hvor 
medlemmene kan få gode råd om hvordan de kan bygge systemene, 
og hvordan de kan etablere prosjekter med rutiner og tilhørende 
skjemaer. Vi har også holdt introduksjonskurs om SmartMEF 

over hele landet, og dette vil vi fortsette med så lenge behovet 
er der, sier han. 

BØR KOMME I GANG SÅ RASKT SOM MULIG
– Hvor lenge vil man kunne bruke det gamle KSMEF-systemet?

– KSMEF skal fases helt ut i løpet av 2023, og allerede fra 31. 
mars vil det ikke lenger være mulig å starte nye prosjekter i KSMEF. 
Vi oppfordrer derfor alle medlemsbedrifter til å starte implemente-
ringen av SmartMEF så raskt som mulig. Målet er å stenge KSMEF 
helt ned den 30. september i år, forteller Kvingedal.

– Når bedriften ser at man ikke har behov for KSMEF lenger, 
må den sies opp i henhold til inngått avtale. Det er én måneds 
oppsigelse på KSMEF, så her er det bare å komme i gang med å 
hente ut den dokumentasjonen man trenger å ta vare på, sier han. 

Ved behov for bistand til å ta ut prosjekter fra KSMEF, finnes 
det en rutine for ekstern lagring av prosjekter. Denne rutinen 
ligger inne i KSMEF. 

SmartMEF blir som å ta et steg inn i fremtiden for å kunne ha et overordnet system i bedriften, styre prosjekter og dele informasjon, alt med tanke 
på kvalitet og HMS, ifølge Egil Kvingedal i MEF. Han oppfordrer alle medlemsbedrifter til å starte implementeringen av SmartMEF så raskt som mulig.

«MEF har etablert et godt supportteam landet over, hvor 
medlemmene kan få gode råd om hvordan de kan bygge 
systemene, og hvordan de kan etablere prosjekter med rutiner 
og tilhørende skjemaer»

Egil Kvingedal, sjef for klima og miljø i MEF

FOR AN EMISSION FREE WORLD

YOUR PARTNER ON THE ROAD AHEAD

www.dynapac.com

DYNAPAC’S ROLE IN 
TAKING OUR INDUSTRY TO 
A CARBON NEUTRAL FUTURE

Our Z.ERA program is driving the 
transformational change to an emission-
neutral world by moving towards fossil-free 
drives like alternate fuels, battery driven 
engines and hydrogen power solutions.

FOR AN EMISSION FREE WORLD

YOUR PARTNER ON THE ROAD AHEAD

www.dynapac.com

SIDE 55SIDE 54 ANLEGGSMASKINEN | NR.01 | 2023

AKTUELT AKTUELT

ANLEGGSMASKINEN | NR.01 | 2023



Det sier Frode M. Andersen i Maskinentreprenørenes Forbund 
(MEF), som selv har vært med å utarbeide den nye veilederen for 
fjellsikringsbransjen. Veilederen er et samarbeid mellom Entre-
prenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og MEF, og ble lansert 
i september 2022.

OPPFORDRER TIL Å TA VEILEDEREN I BRUK
– Det har vært et ønske fra bransjen å få på plass en slik veileder, 
som også er ment som et verktøy for byggherrer i forbindelse 
med bestilling av fjellsikringsarbeid. I tillegg skal den bidra til å 
skape en bedre og sikrere arbeidsplass for fjellsikringsarbeidere, 
fortsetter Andersen. 

– Veilederen er ikke et offentlig dokument, men en bransje-
veileder. MEF anbefaler våre medlemsbedrifter som driver med 
fjellsikring om å sette seg inn i og benytte denne veilederen, og vi 
henstiller også byggherrer om å gjøre å det samme. 

FORANKRET I HELE BRANSJEN
Daglig leder i Wimo Fjellsikring, Anders Lindstad, har også vært 
med å utarbeide veilederen. Han fremhever det gode og brede 
samarbeidet som ligger bak.

– Dette er første gang det har blitt laget en felles bransjeveileder 
som dette. Og ettersom både EBA og MEF står bak, er veilederen 
forankret i mer eller mindre hele bransjen, sier han. 

– Denne veilederen er et skritt i riktig retning, slik at vi får 
vist mer av alt det gode arbeidet som gjøres. Jeg håper og tror at 
dette er et stort skritt på veien til å vise byggherrene der ute at 
fjellsikringsbransjen er en seriøs bransje, som ikke bare er en liten 
del av anleggsbransjen, sier Lindstad, som røper at han har enda 
større ambisjoner for bransjen på sikt.

EGET FAGBREV PÅ SIKT?
– Mitt langsiktige mål er å få løftet frem fjellsikring som en 
egen bransje. Drømmen er at fjellsikring på sikt kan bli et eget 
fagbrev, selv om jeg har blitt fortalt at det er et langt lerret å 
bleke. I fjor fikk vi en fordypning i fjellsikring innenfor fjell- og 
bergverksfaget. Det var et viktig skritt på veien, som vi er veldig 
stolte av, sier han.

– Den nye veilederen vil bidra til å synliggjøre faget og løfte 
alle aktører opp til samme nivå. Vi har for øvrig, gjennom dette 

samarbeidet, sett at det meste av arbeidet som utføres er mer likt 
fra selskap til selskap enn vi tidligere har vært klar over. 

TAR IMOT INNSPILL
Både Anders Lindstad og Frode M. Andersen presiserer at Veileder 
for Fjellsikringsbransjen skal være et levende dokument. De tar 
derfor gjerne imot innspill fra brukerne.

Kjærkommen 
veileder for fjell-
sikringsbransjen
– Det har vært behov for å samordne både krav og utførelse innen fjellsikring,  
for å sikre kvaliteten på arbeidet og sørge for like konkurransevilkår. Nå som 
veilederen endelig er på plass, håper vi den vil brukes.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

Det har vært et ønske fra bransjen 
å utarbeide en felles veileder for 
fjellsikringsbransjen. Nå er den 
på plass, klar til å brukes. 

KONTAKT 
OSS FOR ET 

TILBUD!

Vi er totalleverandør på bore- og sprengningstjenester 

til næring, industri, offentlig sektor og private prosjekter 

– og utfører oppdrag i hele landet.

• Industri- og pukkverkproduksjon

• Infrastruktur

• Tomter og groper

• Undervannssprengning

• Annen sprengning

Spesialister innen boring 
og sprengning

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

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
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Brodtkorb brukte også talen til å fortelle at anleggsbransjen er en 
bransje som skal vokse, og den trenger ungdom som er interessert 
i å gå inn i praktiske yrker. 

– Vi har veldig mange som etter hvert har en bachelor eller 
master i et eller annet, men vi vet fra statistikk at det vi virkelig 
trenger i fremtiden er dere. Det er dere som går inn i praktiske 
yrker og som tar fagutdanning. Så tusen takk for at dere har valgt 
så viktig, og vi i MEF gleder oss til å ha dere som medlemmer i 
fremtiden, avsluttet Julie Brodtkorb.  

SERVET OG KLARGJORT
Skolen har ca. 15 maskiner, men mange begynner å bli veldig gamle. 

– Vi setter stor pris på å få noe som er mer anvendelig, forteller 
Truls Sønsterud, fagleder bygg og anleggsteknikk. Han forklarer 
at skolen bruker uforholdsmessig mye tid på å reparere gamle 
maskiner. 

– Det at vi får nye maskiner bidrar til å forberede elevene på 
det som møter dem når de kommer ut i jobb.

Den nye maskinen er en Kubota U 48-4 (ca. 5 tonn), 2019-modell, 
og er levert med Engcon tiltrotator, og grave- og pusseskuffe. 

– Hymax har utført service og klargjort maskinen, og Engcon 

har gjort det samme med tiltrotatoren, så her får skolen en fin 
maskin, sier Karl-Erik Mathiesen, selger i Hymax, da vi prater 
med han i etterkant av overleveringen. Han forteller at maskinen 
ble prøvekjørt av flere elever straks den ble levert på skolen. 

– Vi setter utrolig stor pris på gaven vi har fått. Den er med på å 
bidra til å utdanne alle disse flotte ungdommene ut i en bransje 
som trenger stadig flere arbeidskarer og -damer, sa Hanne Lorent-
zen, rektor ved Kalnes vgs., til forsamlingen som hadde møtt opp 
i verkstedhallen på skolen. Her var elever, lærere, representanter 
fra lokalt næringsliv, MEF og fylkeskommunen.  

Skolen, som ligger i Sarpsborg i Viken, har ca. 35 elever på Vg2 
Anleggsteknikk. 

FELLES FORSTÅELSE
– Det er utrolig gledelig at det er kjøpt inn en maskin på fem tonn 
og en treningssimulator til anleggsmaskinførerutdanningen her 
ved Kalnes. Anskaffelsen har vært et spleiselag mellom MEF og 
Viken fylkeskommune. Det viser viktigheten av at vi har en felles 
forståelse av å bygge opp gode opplæringstilbud for både unge og 
voksne, sa fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen. 

– Jeg håper og tror at det vi markerer her i dag er starten og 
fortsettelsen på et godt samarbeid med næringslivet og MEF. Og 
at anleggsmaskinførerutdanningen nå blir enda mer attraktiv for 
elevene, med mulighet for å få utføre arbeid med moderne og 
tidsriktige maskiner, og en simulator. Håper dette kan gjentas 
flere steder, sa Jacobsen.  

AVHENGIG AV BRANSJEN
I sin tale sa MEFs administrerende direktør, Julie Brodtkorb, 

blant annet at anleggsbransjen er Norges største fastlands-/
distriktsnæring, og er den bransjen i Norge som tar inn flest 
lærlinger. 

– Vi er en voksende næring. Alt det som samfunnet er avhengig 
av i fremtiden, er det dere som er her, som kommer til å sørge for. 
Dere kommer til å sørge for vann og avløp, dere kommer til å sørge 
for at det er veier å kjøre på, dere kommer til å sørge for jernbane, 
dere kommer til å sørge for beredskap på veiene, sa Brodtkorb. 
Hun forklarte også at veldig lite ville blitt gjort i samfunnet hvis 
ikke unge folk ønsket å gå inn i anleggsbransjen. 

– Derfor er det veldig viktig for oss når der kommer ut, at 
dere har fått mulighet til å bruke godt utstyr på skolen. Utstyret 
i vår sektor utvikler seg stadig, og av den grunn synes vi det er 
veldig fint å få muligheten til å være med på et spleiselag på ny 
maskin, sa hun. 

VIKTIG BRANSJE
Brodtkorb brukte et veldig realistisk eksempel for å forklare de 
fremmøtte hvor viktig anleggsbransjen er. Maskinen hadde nemlig 
ikke blitt levert skolen til overleveringen, på grunn av snøfall i 
løpet av natten. 

– Han som skulle frakte maskinen hit, har mens vi andre har 
sovet, vært ute på vakt og brøytet veiene. Hadde ikke han gjort 
det, så hadde ikke vi andre kommet oss på jobb i morges. Det viser 
viktigheten av bransjen dere skal inn i, sa Brodtkorb. 

Gleden var stor blant elever og lærere da en Kubota 5-tonner og simulator ble 
overlevert Kalnes vgs. i midten av januar. Gaven var et spleiselag mellom MEF avd. 
Østfold og Viken fylkeskommune, sammen med Hymax og Engcon.  
Tekst og foto: Njål Hagen – nh@mef.no 

Spleiselag ga maskin 
til Kalnes vgs.

OVERLEVERT: Minigraveren Kubota U 
48-4 er gitt til Kalnes vgs. fra MEF Øst-
fold og Viken fylkeskommune. Hymax  
og Engcon har også bidratt ved at de 
har solgt maskin og tiltrotator uten 
fortjeneste. Første til å sjekke ut den 
nye maskinen var Jonas Karlsen (t.v.), 
Trym Nordli og lærer Roy Petter Odden. 
(Foto: Karl-Erik Mathiesen)  

 DIGITAL: Simulatoren er 
også en del av spleiselaget. 

KAKE: Kake hører med ved maskin- 
overlevering. Fra venstre: Hanne 
Lorentzen, rektor ved Kalnes vgs., Siv 
Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder, 
og Julie Brodtkorb, adm.dir. MEF.

FORNØYD: Truls Sønsterud, fagleder bygg og anleggsteknikk, synes det 
er flott å få en moderne maskin som elevene kan bruke i opplæringen.  

Industri- og  
lagerbygg

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

Ta kontakt for informasjon, tilbud eller en uforpliktende prat. 
Fjøssystemer Bygg, Losnabakkan 50, 2634 Fåvang.  
Telefon 02634. E-post: bygg@fjossystemer.no

fjossystemer.no
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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



MEFA2023

16. - 18. juni 2023

EC Dahls Arena, Trondheim

MEFs ANLEGGSUTSTILLING

• Nytt av maskiner og utstyr 
• Servering på messeområdet
• Festmiddag lørdag med underholdning

www.mef.no | www.facebook.no/MEFAtrondheim

Ønsker du å motta nyhetsbrev 
med siste nytt fra bransjen?

Meld deg på  
Anleggsmaskinens 
nyhetsbrev ved å  
scanne QR-koden
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I midten av januar møtte eg hundrevis av MEF-med-
lemmer på Arctic Entrepreneur. Dei var opptekne av 
dei daglege gjeremåla: Korleis vinna anbod, korleis 

handtera prisveksten og kva for nokre nye maskiner treng 
verksemda mi. 

I tillegg opplevde eg at medlemmene har ei sterk interesse 
i korleis dei skal komma seg om bord på det me kallar 
SmartMEF.

SmartMEF er no under full utrulling. Det vil vera ryggrada 
i den administrative styringa til mange bedrifter i framtida.
SmartMEF er eit system utvikla for våre medlemsbedrifter, 
og er ledd i vår satsing på kvalitetssikring, HMS og 
prosjektstyring. 

SmartMEF er no på god veg til å avløysa KSMEF. Dersom 
ein no ikkje alt har gått over til SmartMEF, so er det på tide 
å gjera det. I KSMEF vert det ikkje mogeleg å oppretta nye 
prosjekter etter 31.mars i år og ein bør derfor ta kontakt 
med Smartdok snarast for å få eit tilbod på dette. 

SmartMEF inneheld dei same dokument og skjemamalane 
som var i KSMEF, men på ei anna plattform. Dersom ein 
har behov for det, finnes det andre modular og funksjoner 
som ein kan tileigne seg for å sikre ei god og dokumentert 
styring av prosjekta. Har ein KSMEF og skal over på 
SmartMEF er det eit par viktige ting å hugsa på.

 ■ Ein må sjølv kontakta Smartdok for å få tilbod på 
SmartMEF.

 ■ Ein må sjølv seia opp KSMEF når ein ikkje har behov 
for denne lenger. 

 ■ Dersom det er dokumentasjon i KSMEF ein treng med 
seg vidare, så ligg det inne ein rutine for korleis ein kan 
henta ut prosjektdokumentasjon frå KSMEF.

SmartMEF skaper tryggleik for at bedriftas og prosjektets 
krav vert ivaretatt, gjennom gode malar på  rutinar og 
rapporteringsmoglegheiter.

Gjer som dei til no 760 andre medlemsbedriftene – ta i 
bruk SmartMEF.

MEF som organisasjon legg stor vekt på at alle som bruker 
SmartMEF skal få hjelp. Leverandøren og vårt regions-
apparat er klar for å gi oppstartshjelp og oppfølging til alle 
som no går i gang med det nye systemet. Me veit det kan 
vekkja frustrasjon og irritasjon i startfasen. Slik er det med 
nesten all ny teknologi. Men gevinsten vil vera betydeleg.

Lukke til!

Øystein Hope
Styreleiar i MEF

SMART MED SMARTMEF

MEF HAR ORDET
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REGION SØRVEST

NYE LOKALER OG NY ANSATT 
1. januar startet Anja Sande Skjærvold som faglig rådgiver i MEF og OKAB 
Region Sørvest. 
Anja kommer fra Fiskå Maskin as, der hun jobbet som administrasjonsleder. 
Hun skal bistå medlemmer i hele regionen med blant annet SmartMEF, sentral 
godkjenning og lærlingoppfølging. 
Anja kan nås på: anja.skjaervold@mef.no, tlf: 95216641
Vi har også kommet oss helt på plass i nye lokaler på Forus - Vassbotnen 23. 
Alle fremtidige kurs vil bli avholdt her. Velkommen innom!

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
Kontor i Kristiansand:  
Vige Havnevei 4, 4633 Kristiansand
Kontor i Stavanger:  
Vassbotnen 23, 4033 Stavanger
region.sorvest@mef.no

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

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

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

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

REGION NORD

ÅRETS OPPLÆRINGSBEDRIFT 
I FINNMARK

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

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

YRKESMESSER
OKAB Region Nord deltok i januar på yrkesmesser i Sandnessjøen, 
Mo i Rana og Brønnøysund sammen med lærer og elev fra Fauske 
VGS. I ukene som kommer er vi også å treffe på yrkesmesser i 
Harstad, Leknes i Lofoten, Nordkjosbotn og Nordreisa. 
Takk til alle som besøker oss på stand. 

REGION ØST

JULELUNSJ HOS PON 
Tusen takk til Pon for god og tradisjonell julelunsj for 
bransjen i utstillingshallen på Rudshøgda 16. desember! 

JULEMØTE MEF AVD. ØSTFOLD 
Det var julemøte for MEF avd. Østfold i desember, hvor  
bærekraft i anleggsbransjen sto på agendaen. Inspirerende 
innlegg fra Nasta, EBA, MEF og Fredrikstad kommune. Tusen takk 
til 60 deltakere som møtte opp og som i tillegg til god julemat, 
fikk oppleve speed-dating med handelsavtalepartnere. 

BRANSJELUNSJ I ELVERUM  
Brødrene Dahl holdt bransjelunsj sammen med MEF. 
Hyggelig at vi ble 25 stk. Takk til dere som kom. 

Gratulerer til Larsen Maskin & Transport AS som ble kåret til årets opplæringsbedrift i 
Finnmark for 2022 på høsttreffet tidligere i år. Det var god stemning ved overlevering 
av plakett og kake i Hammerfest. 

BRANSJEMIDDAG 
I VÅGÅ  
Takk for en hyggelig bransjemiddag i Vågå 
7. desember, og tusen takk for maten til Ahlsell v/Dino 
Adamo Borolien som spanderte maten på alle som kom! 
Ahlsell har tatt over Bekken & Strøm, og er vår 
handelsavtalepartner på arbeidsklær i regionen.
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MEF-NYTTMEF-NYTT

REGION MIDT

50 ÅRS MEDLEMSKAP
Opsal og Fjelnset, her representert med Lars Aunbakk, 
fikk overlevert plakett som markerer 50 års medlemskap 
i MEF av styreleder Jonas Myhr. Takk for tilliten – vi ser 
fram mot de neste 50! 

REGION SØRØST

JULEMØTE MEF 
AVD. VESTFOLD
15. desember ble det gjennomført julemøte for 
MEF avd. Vestfold. Strålende oppmøte med ca. 
110 deltagere. Roger Ingebrigtsen ved service-
kontoret i MEF holdt et fantastisk foredrag, der 
han orienterte hvordan MEF påvirker politisk, og 
veien ut av krisen. Det var også presentasjoner 
fra våre lokale og sentrale handelsavtalepart-
nere, Kingspan Water & Energy AS og Nasta AS. 
Takk for en hyggelig kveld. 

JULEMØTE MEF 
AVD. TELEMARK
14. desember var det julemøte for MEF avd. Telemark. 
Strålende oppmøte med ca. 80 deltagere. Presentasjoner fra 
våre handelspartnere, Volvo Maskin AS og Brage Finans AS. 
Tusen takk for en fin kveld. 

JULEMØTE MEF 
AVD. BUSKERUD 
7. desember var det duket for julemøte i MEF avd. 
Buskerud. Fantastisk oppmøte med ca. 95 deltagere. MEFs 
juridiske avdeling v/ advokat Solveig N. Wanvik orienterte 
om regelverket for innleie av arbeidskraft (inkl. maskin) 
fra andre bedrifter (ASer) og enkeltpersonforetak. 
Presentasjoner fra våre handelsavtalepartnere og Nasta AS. 
Takk for et fint julemøte. 

25 ÅRS MEDLEMSKAP I MEF
Vi gratulerer Håvard Rudskjær Fjellsprengning, Olav Solvang AS og Brevik 
AS med 25 års medlemskap i MEF. Vi takker for tilliten!

KARRIEREDAGEN PÅ 
BAMBLE UNGDOMSSKOLE
OKAB BVT var til stede på karrieredagen ved Bamble 
ungdomsskole 15. desember. Her ser dere OKAB konsulent 
Tommy Andre Haugen på standen vår. Takk til alle som kom 
innom for en prat. 

RESSURS OG MILJØ

NYE MEDLEMMER I MEF SKOG
MEF Skog vokser videre. Siste tilskuddene til skogsentreprenørfamilien i MEF Skog er 
Jan Bekkevold (på bildet) og Sætre Bruk AS. Vi ønsker dere varmt velkommen til MEF!

REGION VEST

JULEMØTE
Torsdag 8.desember 
var det julemøte i MEF 
avd. Sogn og Fjordane 
på Scandic Sunnfjord 
Hotell i Førde. Det deltok 
79 personer fra 30 
medlemsbedrifter og 9 
handelsavtalepartnere. 
Tusen hjertelig takk 
til alle som deltok på 
julemøtet!
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Med fremtiden
i tankene

Hos oss får du HVO100 
diesel som reduserer 

utslipp med 90%.
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