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VERDENS MINSTE 
BRANNSKADEAKUTT

CEDERROTH

Cederroth First Aid Burn Kit – 
Når hvert sekund teller! 
Umiddelbar nedkjøling av huden begrenser 
brannskaden og forhindrer at den blir verre.

Nye Cederroth Burn Kit er en praktisk veske 
med kjølende førstehjelpsprodukter for brann-
skader. Utviklet for å være enkel å bruke også 
i stressede situasjoner, og for alltid å være for 
hånden uansett hvor ulykken inntreffer!

Mer informasjon på www.cederroth.comMer informasjon på 

Inneholder Burn Gel Dressing i tre forskjellige 
størrelser, som også dekker litt større områder.

Nyhet!

1-20

Tor Erik Knutsen, maskinfører
Dobloug Entreprenør AS

t: 33 13 26 00 - www.nasta.no 

«Her har jeg fått alt jeg vil ha!»

Hitachi ZX490LCH-7
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www.diaproff.no  /  Tlf: +47 670 673 30 
post@diaproff.no / Masteveien 8, 1481 Hagan

WORKY QUAD  
SSQ MINILASTER

Dia Proff Norge AS introduserer de nyeste og råeste maskinen 
innen jordbruk og gårdsdrift. Utstyrt med det nyeste 
glidestyringssystemet og fjernstyring gjør disse maskinene enkle 
å manøvrere, og kommer enkelt gjennom dører, porter og andre 
smale passasjer. Med mulighet for å veksle mellom et stort 
spekter av ulike redskaper, kan SSQ gjøre hverdagen til en lek.

✓ God sikkerhet og plass
til operatør.

✓ Bedre styreevne og mindre
belastning for operatør ved
bruk av hydraulisk utstyr.

✓ Vektfordeling 50/50.

✓ Automatisk motoravstengning.

✓ Bredde fra kun 74 cm, 
avhengig av hjultype.

NYHET!

HydraulikksystemKraftig 
motor

Overlegen
løftekapasitet

En revolusjon innen jordbruk, gårdsdrift, 
bygg og anlegg.

www.diaproff.no  /  Tlf: +47 670 673 30 
post@diaproff.no / Masteveien 8, 1481 Hagan

SSQ EcoQuad minilaster er vår hel-elektriske modell og er 
designet for å være så miljøvennlig som mulig. Maskinen 
har en løftekapasitet på 450 kg og opptil 7 timers driftstid. 

Modellen kommer med et stort utvalg av tilleggsutstyr og 
redskaper. Alt for å øke trivsel, komfort og produktivitet.

Dia Proff Norge AS leverer et stort og profesjonelt 
utvalg av stolpebankere. Ved hjelp av ulike adaptere 
kan du enkelt drive ned stolper opptil Ø 250 mm.

Vi tilbyr eget serviceverksted som årlig kontrollerer 
dine stolpebankere

MINI, MIDI OG MAXI 

Monteres direkte på 
f.eks. mini gravemaskiner. 

Et unikt klemmesystem 
holdes stolpen på plass 
og vibreres ned i bakken 
med minimale skader. 

(Kan også fjerne fra bakken.)

Vi leverer adaptere i alle former og størrelser.

OPPDAG NYE
SSQ ECOQUAD MINILASTER

STOLPEBANKER
med uendelige muligheter

Bensin Pneumatikk Hydraulikk

NYHET!

✓ Rask  ✓ Enkel  ✓ Trygg
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Park & Anlegg AS - en spennende og 
kompetansefylt virksomhet å jobbe i. Vi er 
opptatt av effektiv produksjon, HMS, trivsel 
og god samhandling, i hht våre verdier;
Trygg - Stolt - Nytenkende

Park & Anlegg AS er et av Østfolds største kompetansemiljøer

Park & Anlegg AS tilbyr prosjekt-tjenester med erfarne prosjektledere og stor kapasitet på Grunn - VMT - Utemiljø - Infrastruktur   
- Konstruksjoner - Vedlikehold. Vi skaper varige verdier for våre kunder.  På ressurssiden har vi 235 kompetente medarbeidere, 
samt 110 moderne tyngre maskiner. Park & Anlegg AS har i 2020 blitt ISO-sertifiserte innen ISO 9001 Kvalitet og ISO 14001 Miljø. 

Trygg - Stolt - Nytenkende
3

park-anlegg.no

Send oss din 
prosjektforespørsel 
i markedsområde 
Viken syd/øst.
Se park-anlegg.no

For private og off. byggherrer i primær-markedsområde Viken syd/øst

Follobanen - Ski stasjon

Vi er stolt HE for 5,7 km ny gang- og sykkelvei i Sarps-
borg, og takker SVV for tilliten og oppdraget, som også 
inneholder VMT for Sarpsborg kommune.

Kaffefabrikken, Vestby: Grunnarbeid, 
sprenging, VMT og Utemiljø for Europas 
mest moderne kaffefabrikk.

Great Place to Work

64

Fredrik Tronhuus 

Tvistefri veibygging

De siste årene har det vært mye fokus på tvister og konflikter i anleggsprosjekter. Spesielt i 
veibygging har vi lest og hørt om den ene saken etter den andre. Entreprenører og oppdrags- 
givere har brukt årevis og millioner av kroner på juridisk steinkasting.

Heldigvis finnes det mange eksempler på det motsatte: Prosjekter og utbygginger som går 
akkurat som avtalt. Eller til og med bedre 

Vi som skriver i blader og (nett)aviser har en tendens til å jamre mer over konfliktene enn 
å fortelle om det som går bra, for å låne ordene til trønder-entreprenør Jon Sellæg på side 34. 
Hans bedrift har vært med på en stor utbygging som har fått lite oppmerksomhet. Fosenvegene, 
på kysten av Trøndelag. 28 mil vei har blitt bygget gjennom 15 år. Arbeid for over tre milliarder, 
utført stort sett av regionale og lokale entreprenører. På tid og budsjett – eller bedre. Og uten 
én eneste alvorlig konflikt. 

Er det mulig? Ja. Det krever bare at begge parter ønsker det, og jobber 
for det. Nå er Fosenvegene så godt som ferdig. Det står respekt av det de 
har fått til, på begge sider. 

Det står også respekt av opplæringsarbeidet hos Valdres Skog AS. Se 
side 10. Seks lærlinger på seks år har gått opp. Alle har fått Meget Godt 
Bestått. Stor respekt!

Jørn Søderholm – jos@mef.no
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STÅLBYGG TIL LANDBRUK
OG SMÅINDUSTRI

 Isolert eller uisolert 

 Tilpasset ditt behov

 Ferdig montert, evt. som byggesett

Sten Øivind Bjerke
Tlf. 90 54 75 15

post@sl-bygg.no

www.sl-bygg.no

Adresse: Tjøllingveien 416,
3280 Tjodalyng

Sondre Bjerke
Tlf. 48 02 80 92

Fire tusen store skader og tolv tusen små. Det koster samfunnet 
800 millioner kroner. Hvert år. Skader på elektronisk kommuni-
kasjon (ekom) koster mest. 

Omtrent slik oppsummerer en fersk rapport om samfunns-
økonomiske konsekvenser av graveskader. Det vil si skader på 
infrastruktur nedgravd i grunnen som skjer i forbindelse med 
gravearbeid. 

Rapporten er utført av Vista Analyse AS, på oppdrag fra Kommu-
nal- og moderniseringsdepartementet (KMD). 

KOSTNADER FOR SAMFUNNET
De samfunnsøkonomiske kostnadene tilbakeføres til tre bestanddeler: 

 ■ Reparasjon
 ■ Indirekte kostnader
 ■ Forebygging. 
Reparasjon er en opplagt direkte kostnad, bestående av arbeid, 

materiell og maskinbruk for å utbedre skaden. 
Indirekte kostnader er de samfunnsmessige kostnadene som 

kommer i tillegg til direkte reparasjonskostnader. Her ligger eksem-
pelvis ulempen ved at strøm, vann og mobiltjenester ikke kan 
leveres så lenge det er brudd, andre ulemper som vannlekkasje 
og omkjøring, og ulempen for omgivelsene dersom gravearbeid 
blir forsinket. 

Forebyggingskostnader er samfunnets ressursbruk knyttet til 
å begrense antallet graveskader og konsekvenser av graveskader 
som måtte skje. 

SMÅ SKADER
Brudd på ekom-ledninger – inklusive mobilnett og internett – står 
for de høyeste samfunnsøkonomiske kostnadene. Forebygging (!) 
kommer på andreplass. 

Forebyggingskostnaden ligger rundt 270 millioner kroner. Dette 
er i praksis bare kostnader til Geomatikks forebyggingsaktiviteter. 
Andre former for forebygging er ikke tatt med i beregningen. 

MEF-direktør Julie M. Brodtkorb mener rapporten viser at 
ledningseier må ta et større ansvar for egne ledninger, og vite 
nøyaktig hvor de befinner seg.

– Våre entreprenører er opptatt av å ikke skade kablene når de 
graver. Derfor må ledningseier utstede riktig og nøyaktig infor-
masjon om hvor de ligger. Graveskader skyldes ofte at lednin-
gene er dårlig merket eller at kartet de får er feil. Oversikt over 
egne ledninger er ene og alene ledningseier ansvar. Det er derfor 
ledningseier selv som bør ta kostnadene for ved påvisning. Ikke 
skyve de over på entreprenøren, sier Brodtkorb.

– Rapporten viser at det er langt flere graveskader enn tidligere 
antatt. Den viser også at mange av skadene har små konsekvenser 
for samfunnet. Det skal vi være glad for. De største samfunnsøko-
nomiske konsekvensene oppstår som følge av skader på ekom- 
kabler. Ikke så rart, siden de ofte ligger øverst i grøfta.

Det sier fagdirektør Magnar Danielsen i planavdelingen i 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Han mener i likhet med Julie Brodtkorb at ansvaret for å redu-
sere antall graveskader først og fremst ligger hos ledningseiere. 

– Vi vil derfor diskutere rapporten med dem i neste møte i 
Samarbeidsforumet for ledninger i grunnen, sier han. 

Også MEF er medlem i Samarbeidsforumet. Danielsen kan godt 
tenke seg en egen arbeidsgruppe under forumet ser på hva som 
bør gjøres, for senere vurdering i departementet. 

NYHETER

Finn din nærmeste forhandler:
www.rexnordic.com

tel. 4000 66 163 ÅRS GARANTI           SERVICE I HELE NORGE

ER DU LEI AV DIN ILLELUKTENDE  
OG HØYLYTTE DIESELVARMER?

  NÅ FINNES DET ET ALTERNATIV
AIRREX AH-200/300/800
Nesten luktfri og stillegående dieseldrevet 
infrarød varmer med 100 % effektivitet 

›› Ikke behov for eksosrør. 
›› Biodiesel eller diesel.
›› Ingen vifte.  
›› Flyttbar, ingen montering.
›› Termostatstyrt (0-40ºc). 
›› Stillegående, bare 48dB.  
›› Ingen glovarme flater.
›› Modeller på 13 kW 15 kW og 22 kW.
 
EKSEMPEL PÅ FORBRUK 
Isolert industrihall, kubikk: 500 m³ 
Utetemperatur: -0 ºC, inne: +15 ºC, 
Forbruk pr. dag: ca. 2,5 L

RIPPER TANN
Ripper for tele, røtter, riving av 
bygg osv. Kraftig ripper med  

mange bruksområder.

      TØMMER GRIP
Tømmer griper er en fleksibel 
løsning for håndtering av ved, 

tømmer, stolper, rør,  
stein osv.

STEIN GRIP
Stein griper for håndtering 

av stein, kan også brukes til 
håndtering av avfall.

PIGGHAMMER
Strukturen av 
pigghammer
1. Høyeffektiv konstruksjon
2. Kostnadseffektiv
3. Utrolig slag effekt
4. Utsøkt konstruksjon og 
 for å unngå varmegang

TRAASDAHL AS
- En profesjonell leverandør av kvalitetsprodukter

AVD. TROMSØ
Skattørvegen 58-62, 9018 Tromsø

Tlf. 776 02 780
Geir Emil Nordby: 926 94 600 - geir@traasdahl-as.no Atle 

Hanssen: 916 95 865 - atle@traasdahl-as.no

AVD. HALDEN
Knivsøveien 4, 1788 Berg i Østfold

Snefrid Elverhøi: 482 84 968 snefrid@traasdahl-as.no

Følg oss på: www.facebook.com/TraasdahlAnlegg/

Se vår nettbutikk for priser: Se vår nettbutikk for priser: 
www.traasdahl.as/butikkwww.traasdahl.as/butikk

• Hydraulisk skifting til ny enhet
• Velg mellom 6 forskjellig enheter

• Servicevennlig
• Sparer tid og penger

Danfoss hydraulikk og Brivini gear.

ROTOMASTER – det finnes kun en original
Monteres enkelt på gravemaskiner fra 3-55 tonn, samt hjullastere.

NY RAPPORT: 

Så mye koster 
graveskadene
Alle vet at graveskader koster mye penger. 
Nå vet vi hvor mye. Bare skader på tele- og 
fiberkabler koster samfunnet over en halv 
milliard hvert år. 

Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

DYRT: Graveskader koster  
samfunnet nær 800 millioner  
hvert år. (Foto: Jørn Søderholm) 
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SKOG SKOG

FULL POTT I FAGPRØVER

6 x Meget  
godt bestått
De siste seks årene har seks lærlinger i Valdres  
Skog AS gått opp til fagprøve. Samtlige har fått 
toppkarakter: Meget godt bestått.
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

BAGN: – Ja, det stemmer. Hele gjengen har 
fått meget godt bestått. Det er seks mann 
på rappen. Flinke folk, og det er dem vel 
unt. Nå er jeg like nervøs som kandidatene 
foran hver fagprøve. 

Eier og daglig leder Andreas Råheim i 
Valdres Skog AS er stolt sjef og læremester 
for gjengen vi møter over en pizza på spise- 
og møterommet hos skogsentreprenøren 
i Bagn i Valdres. 

SEKS MED TOPPKARAKTER
De siste årene har bedriften fått full pott i 
fagprøver. Seks lærlinger – av seks mulige 
– har gått opp til fagprøve og fått toppka-
rakteren Meget godt bestått. 

Sist ut var Vebjørn Hilmen, som avla 
fagprøven i begynnelsen av juni i år. Han 

kjører mest lassbærer, og er godt fornøyd 
med både karakteren, faget, arbeidsgiveren 
og læremesteren. 

– Andreas gir oss mye frihet til å prøve 
oss fram og finne ut av ting. Men hjelper 
oss også med det meste vi ikke får til alene. 
For eksempel med å være med å skru. At vi 
unge får jobbe jobbe sammen med erfarne 
folk er også viktig, sier Vebjørn Hilmen. 

BREDDE
For Andreas Råheim selv er bredde i 
utdanningen det viktigste han har å by 
på. Lærlingene skal innom alt i faget. Det 
er enklere å få til når man er et firma som 
driver bredt. Inkludert planlegging. 

–  Vi legger opp mye jobb selv. Det er nok 
mer uvanlig nå. Det har blitt mer vanlig 

at tømmerkjøpere gjør planleggning. Her 
har lærlingene mer direktekontakt med 
oppdragsgiver, sier han. 

Råheim er nøye med å få fram at 
"produktet" bedriften leverer er kunnskap. 
Maskinene er bare verktøyet, tømmeret 
er resultatet. Kunnskapen er det viktigste 
bedriften driver med. 

– Det er viktig at alle er rekruttert fra 
skogskolesystemet. De er skogsarbeidere, 
det er det de har utdannet seg til. Det er 
produktet vi skal selge videre. Maskinen 
er bare verktøyet. Produktet vi selger er 
arbeidet. Da må vi ha fokus på kvalitet hele 
veien. Det er det viktig å formidle til de nye 
gjennom de som har erfaring, sier Råheim. 

Opplæringa hos Valdres Skog starter 
gjerne i god tid før ungdommene blir 

Sted: Bagn/Valdres

KVALITET: Valdres Skog AS har en usedvanlig 
høy andel toppkarakterer når lærlinger går 
opp til fagprøve. F.v. Mikal Råheim, Vegard 

Hafton Kluftødegård, Lars Martin Grøv, Marius 
Omsrud, Even Hansbakken, daglig leder og eier 
Andreas Råheim og Vebjørn Hilmen. Sistnevnte 

gikk opp sist, i juni. (Foto: Jørn Søderholm)

lærlinger, allerede mens de går på skolen. 
– Nesten samtlige har vært her og jobba 

ganske lenge før lærlingetida begynner. 
Mye av læringa skjer i samarbeid med 
skolen, når man er ute og finner seg prak-
sisplass. Da begynner de gjerne med å sope 
golvet, være med ute å rydde og plante 
skog. Når lærlingetida begynner er det som 
regel et år i lassbærer først, med intensiv 
kjøring der. Så er det over på hogstmaskin. 

Det er forskjeller fra person til person, men 
ofte foregår det slikt. 

MASTER I SKOGFAG
Det sier Mikal Råheim. Han gikk opp til 
fagprøve for seks år siden, og fikk et fagbrev 
med Meget godt bestått på. Han er sønn av 
eier Andreas Råheim.  Nå har han akkurat 
startet på siste året av en master i skogfag 
på NMBU i Ås. 

Han er hjemom når han kan, og tar 
gjerne en tørn i skogen. Når utdanningen 
er fullført returnerer han hjem til Bagn og 
Valdres Skog for fullt. 

Andreas Råheim blir stadig fascinert og 
imponert over ansvarsbevisst ungdom som 
modner til kunnskapsrike fagfolk når de får 
frihet til å prøve. 

– Dette er et yrke der den enkelte er 
alene. Hele tida. Man må lære seg til å 

«Andreas gir oss mye frihet til å prøve oss fram og finne ut av 
ting. Men hjelper oss også med det meste vi ikke får til alene.  
For eksempel med å være med å skru.»

Vebjørn Hilmen
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SKOG

STOR: Nå i høst har Valdres Skog AS fått levert en røslig lassbærer: Komatsu 895 HD, med 20 prosent større trekkraft enn standard 895.  
Den blir god å ha i vanskelig terreng og mye snø. (Foto: Privat) 

ta beslutninger selv. Da må jeg tåle å la 
det stå til innimellom. Det viser seg hver 
gang at folk bruker huet. De er sin egen 
formann, hele gjengen. Tar sine egne 
beslutninger. Det er ingen som står og 
teller om du kommer klokka fem på eller 
fem over. Man må la folk finne ut av ting. 
Utfordre dem, men ikke gi dem svaret, 
sier Råheim senior. 

– Da vil folk også utfordre tilbake. 
Komme med forslag til forbedringer og 
nye måter å gjøre ting på. Det finnes alltid 
en bedre måte å gjøre ting på, supplerer 
Råheim junior. 

NYTTIG DATAVERKTØY
Dataverktøyet er et viktig redskap bedrif-
ten. Valdres Skog "kjører rødt", og har brukt 
Komatsu MaxiFleet siden 2015. Da var de 
først i landet til å bruke systemet. Nå er det 
i følge Andreas Råheim minst 100 maskin-
lag som bruker Komatsus dataplattform. 

– Det forenkler arbeidsdagen for både 
arbeidsgiver og arbeidstaker. Før var man 
innom med en mappe, papirkart og en 
minnepenn. Nå legges alt inni systemet 
på kontoret, og er i maskinen 20 sekunder 
senere. Vi er alle på den samme plattfor-
men. Hvis vi må hjelpe en sjåfør med noe, 
så kan vi koble oss opp her og overta skjer-
men i maskinen. Vi kan diskutere over det 
samme kartet og snakke om samme ting. 

– Det kan vel være litt så som så med 
telefondekning...?

– Stort sett er den bra. Og modemene er 
veldig bra nå. Om du ikke får ringt, så blir 
informasjonen sendt i løpet av dagen. Det 
er bra for sikkerheten at vi kan se maski-
nens status og posisjon i systemet, også 
når vi ikke får ringt. 

– Produksjonsdatene da? Er det dine data? 
– Det der kan du lage mange saker om. 

Det er den store debatten nå, om hvem 
som eier dataene. Alt som går på presta-

sjonsdata er skjermet. Sånn skal det være. 
Ingen skal gå inn å måle den enkelte fører. 
Men her ligger det nå 40 like maskiner 
inne i systemet. Vi ser at den som har 
hogget mest har hogd 3247 kubikkmeter, 
mens snittet er på 1115. Her ser vi at vår 
maskin har hogget 2100 kubikk. Her kan 
altså føreren benchmarke seg selv mot 40 
like maskiner. 

– Kjører dere interne konkurranser på det? 
– Nei. Det skiller for mye. Man hører om 

prestasjoner på 1000 og 2000 kubikk i uka. 
Det kan alle gjøre – om man har skog til 
det. Men det går ikke her i Valdres. Her går 
det opp og ned, og det er bløtt og jævlig. 
Det er mange ganger en større prestasjon å 
hogge 100 kubikk i terrenget vi driver enn 
350 på flatmark. Det vil vi egentlig ikke ha 
noen konkurranse på. Du må gjøre jobben 
ordentlig, bruke tida fornuftig. Da får du 
den optimale produksjonen, sier Andreas 
Råheim. 

Fra hogstflater 
til ferdig såbed

Vi utfører nydyrking:
• Fresing av stubber,      

røtter og hogstavfall.
• Gjennomgraving og 

bortkjøring av stein.
• Steinplukking.

Ingun Bakstad
☎ 950 31 144
✉ post@rebanlegg.no
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AS Hydrema
www.hydrema.com

Service: 613 14 010

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

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

Snakk Med Dumperspesialisten! 

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

— En av de beste erosjonssikringene til nyetablerte 
skråninger er kokosnettet ERO740. Løsningen sikrer 
skråningen mot erosjon frem til gresset har fått dype 
røtter, innleder Sørensen. 

Erosjon tetter dreneringen 
Han har sett mange nok skråninger uten 
erosjonssikring, til å kjenne konsekvensene.  
— Når gravemaskinene har gjort sitt og frøene er sådd, 
er resultatet en jevn og flott skråning - helt til regnet 
kommer. Uten erosjonssikring kan mye nedbør grave ut 
små bekkeløp i skråningen, som hverken er pent å se 
på eller bra for overvannssystemene. 
Bekkeløpene drar med seg finstoff som kan ende i 
dreneringssystemet. 
— Finstoffet blir liggende i dreneringssystemet og tetter 
rørene. Det er mye ekstraarbeid knyttet til å rykke ut og 
fjerne finstoffet, så det lønner seg å bruke 
erosjonssikring fremfor å gjøre tiltak i 
overvannssystemet. 

Nedbrytbar erosjonssikring 
Selv om det finnes tilsvarende permanente 
erosjonssikringsnett i plastmaterialer, anbefaler 
Sørensen kokosnettet ERO740. Det nedbrytbare, 
miljøvennlige nettet beskytter frøene mot ytre 
påvirkninger fra slagregn og vind — og gir vegetasjonen 
gode etableringsforhold. 

— ERO740 bidrar til å styrke røttenes fotfeste i 
skråningen siden plantenes røtter infiltrerer 
kokosnettets fibre. Etter tre til fem år er kokosnettet brutt 
ned, og da har røttene etablert et godt, dypt jordfeste 
som sikrer skråningen mot erosjon, forklarer Sørensen.

Etterlater ingen fremmedstoffer 
Kokosnettet er laget av 100 % naturlig kokosfiber og 
etterlater seg ingen fremmedstoffer i jorda. 
— ERO740 er en miljøvennlig erosjonssikring som er lett 
å montere i skråninger, forteller Sørensen. 
Han forklarer monteringen i seks enkle punkter:

      Fjerne stein og tuer slik at det er kontakt 
      mellom nett og overflaten.

      Lag forankringsgrøfter oppe og nede. 

3.   Lås nettet i den øvre forankringsgrøften  
      og rull det nedover. 

      Fest med to til tre trespyd på hver kvadratmeter. 

      Lås deretter i nedre forankringsgrøft. 

      Sprøyte-så, eller så til manuelt med frø,  
       jord og gjødsel.
— Og er du i tvil får du detaljert leggeanvisning hos 
Ahlsell, legger han til. 

Økt bruk av kokosmatter
I Geopro-avdelingen hos Ahlsell merker de en 
økende etterspørsel etter kokosnettet. 
— Vi hadde en periode tidligere i vår da vi 
faktisk var tom på lager! Det var mange 
prosjekter under arbeid der mange ville ha 
kokosnettet. 
Kokosnettet ERO 740 er lagervare hos Ahlsell 
og leveres innen én dag etter bestilling — til 
store deler av landet.

Mye nedbør og nyetablerte skråninger som skal tilsåes er ingen god 
kombinasjon. Faren for erosjon er stor, og erosjon ødelegger ikke bare den 
pene skråningen – men blir også en belastning på overvannssystemene. 
Henning Sørensen er segmentsjef for Geopro i Ahlsell og har en klar 
anbefaling til entreprenørene.

ANNONSE

Les hele saken på ahlsell.no/kokosnett

Dette nettet er helt 
kokos – og en av de beste 
sikringene mot erosjon

”ERO740 bidrar til å 
styrke røttenes fotfeste 
i skråningen siden 
plantenes røtter 
infiltrerer kokosnettets 
fibre. Etter tre til fem 
år er kokosnettet brutt 
ned, og da har røttene 
etablert et godt, dypt 
jordfeste som sikrer 
skråningen mot 
erosjon.”

Henning Sørensen, 
Segmentsjef for VA Geopro i 

Ahlsell Norge
 Tlf: 911 84 118

Kokosnett ERO 740
Kokosnettet er produsert av 

sterke fibre, som kan 
anvendes selv i bratte 

skråninger. Beskytter mot 
erosjon av vind og vann. 

Art.nr: 3267445 
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Den flygende  
landmåler
Mats Pedersen i Marthinsen & Duvholt AS sender opp en 
GPS-drone. Den flyr automatisk sin rute, og måler inn halvparten 
av det kilometerlange anlegget på en snau halvtime. Stiknings-
leder får tilsendt en fiks ferdig punktsky og ortofoto dagen etter. 
En liten, rimelig drone har gitt stikkerne en enklere hverdag, 
og gir driftsorganisasjonen supernyttige, oppdaterte flyfoto av 
anlegget. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

TØNSBERG: – Dronen er et veldig rimelig 
hjelpemiddel i forhold til hva vi får ut. Vi 
sparer veldig mye tid på å måle inn arealer 
og mengder. Dessuten får vi ortofoto som 
brukes mye i planlegging og driftsmøter, 
der det kan gjøres enkle målinger rett på 
bildet på skjermen. Det er gull verdt. Som 
Google Earth, bare med bedre bilder og 
oppdatert månedelig. Dronen er mye mer 
enn et landmålingsverktøy. Den har vært 
gull verdt på prosjektet. 

Det sier stikningsingeniør Jens Kjølen i 
Marthinsen & Duvholt. Vi møter ham på 
kontorbrakka på veianlegget Presterød-
bakken ved Tønsberg. 

15 000 KUBIKKMETER EPS
Her har entreprenørselskapet bygget ny 
vei gjennom halvannet år, i et tett bebygget 
område med mye trafikk. Grunnforholdene 
er utfordrende. For å avlaste grunnen er 
veien delvis bygget på 15 000 kubikkmeter 
EPS. 

Kjølen er glad for droneressursen av så 
mange grunner. Sikkerheten er en av dem. 
Med mulighet til å måle fra luften er det 
mye mindre behov for å gå fysisk ut og 
måle i nærheten av trafikken. 

Etter en halv times flytur og noen 
timer databehandling får han oversendt 
en komplett punktsky på 32 millioner (!) 

punkter. Et omfang som naturligvis hadde 
vært fullstendig uaktuelt å innhente med 
manuelle midler. 

ETTERSPURT
Kollega Mats Pedersen i samme selskap 
nikker fornøyd. Det er et par år siden 
han foreslo å kjøpe inn en drone. Siden 
har det tatt av – bokstavelig talt. Mats er 
stikningsingeniør, og har vært stiknings-
ansvarlig på prosjekter. Han sitter også 
med ansvaret for alt av maskinstyring i 
selskapet. Med dronen og kunnskapen 
om å bruke den har han blitt en etterspurt 
ressurs rundt på anleggene, og bruker 

DRONE: En RTK-drone er  
et – sammenlignet med mye 
annet – rimelig redskap, som er 
gull verdt på prosjektet. (Alle 
foto: Jørn Søderholm) 

 FORNØYD: Stikningingeniør Jens Kjølen 
(t.v.) er glad for dronekapasiteten i kollega 
Mats Pedersen i Marthinsen & Duvholt AS. 
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stadig mer tid som "flygende stikker" på 
Marthinsen & Duvholts prosjekter. 

– Dronen er det første vi bruker. Og det 
siste man avslutter med. Vi tar det først 
med profilering av terrenget. For å se 
hvordan det er der. Du får et terreng som 
du kan masseberegne mot. Videre bruker vi 
den underveis i prosjektet. Omfang varierer 
fra prosjekt til prosjekt. Her har vi prøvd å 
kjøre ca en gang i måneden. Jeg kommer 
hit en gang i måneden, flyr over, lager data 

ferdig og sender til Jens, sier Pedersen. 
Ferdige data leveres i to formater: 
• Punktsky i LAZ-format (lasercan-format).  
 Klassifisert punktsky, hentes inn i 
 Gemini Terreng. 
• Ortofoto, koordinatfestet flyfoto der det  
 kan gjøres enkle målinger rett på bildet. 

– Hvor mye tid går det på etterarbeid? 
– På denne jobben kanskje en time. 

Halvannen. Jeg går gjennom og behandler 

data fra dronen. Programvaren gjør resten, 
og bruker fra fire til tolv timer på proses-
seringen. Da har den gjort seg ferdig. Jeg 
ser over, og sender videre til Jens. Kanskje 
en time da også. Det går grovt sett i under-
kant av en arbeidsdag å fly over et anlegg 
som dette. 

– Hvordan foregår det? 

AREAL I GOOGLE EARTH
– Jeg begynner med å planlegge flyruta, 

KLAR: Dronen er klar til takeoff. 
Stikkeren har på forhånd merket 
opp og målt inn noen få fastmerker 
i området som skal flys. 



SIDE 21SIDE 20 ANLEGGSMASKINEN | NR.07 | SEPTEMBER 2020

AKTUELT

ANLEGGSMASKINEN | NR.07 | SEPTEMBER 2020

DATA

sammen med stikningsansvarlig. Kan 
hende jeg kommer til et anlegg der jeg 
ikke er så kjent. Men stikkeren er kjent. Vi 
bruker Google Earth til å plotte ut et areal 
som han ønsker dekket. Vi kan eksportere 
stikningsdata fra landmåling i Gemini til 
Google Earth. Der plotter han inn arealet 
han vil ha som flightplan. Det arealet tar jeg 
inn i programvaren som styrer dronen, som 
en ytre begrensning i flightplan. Deretter 
legger jeg inn resten av parameterne for 
flygingen. Da går selve flygingen automa-
tisk, når dronen har kommet seg i luften. 

– Flyr du det samme arealet hver gang 
du er her? 

– Nei, det varierer. Prosjektet strekker 
seg over en kilometer. Nå skal det bare flys 
over deler av det, der det har blitt gjort 
arbeid siden sist. Da er det det arealet vi 
ønsker dekket. Dette er datakrevende, og 

vi må være bevisst på hva vi skal bruke tid, 
penger og data på å dekke. Mye ser likt ut 
som forrige gang, sier Jens Kjølen. 

– Det blir mye data av dette, ja? Da må 
du vel ha heftig datautstyr på kontoret? 

– Mye data, ja. Det blir fort 15-20 giga-
byte pr. flyging på et prosjekt som dette. Da 
vi startet brukte vi en egen datamaskin til 
behandlingen. Nå jobber vi på en litt annen 
måte, med web-basert i etterarbeid i Site 
Scan. Vi laster bilder opp i skyen, rett fra 
dronen. Alle data prosesseres der, sier han. 

Her benytter Marthinsen & Duvholt seg 
av moderselskapet Skanskas løsning. Mats 
Pedersen flyr også på Skanskas godkjenning 
og operasjonsmanualer, som er en viktig del 
av formalitetene som trengs for å operere 
droner kommersielt. 

– Er det noe som må gjøres klart ute på 
bakken før flyging? 

FASTMERKER PÅ BAKKEN
– Ja. Før jeg flyr må noen – enten jeg eller 
stikkeren – ha vært ute og sprayet fastmer-
ker på bakken, og målt dem inn med GPS 
eller totalstasjon. Når jeg vet koordinater x, y 
og z på kan jeg bruke merkene til å "låse" fast 
en del bilder fra flygingen. Jeg gir systemet 
riktig posisjon og høyde på de punktene, 
og da produseres automatisk en centime-
ter-nøyaktig punktsky og ortofoto etter det. 

– Du bruker en ganske nøyaktig 
GPS-drone. Men du trenger likevel fast-
merker på bakken? 

– Ja. Jeg kan gjøre det samme med en 
vanlig Phantom "folkedrone". Da får jeg en 
nøyaktighet innenfor kanskje et par meter 
sideveis. Høyden kan avvike mange, mange 
meter. Med fastmerker på bakken kan det 
gjøres like nøyaktig. STK-dronen har en 
mer nøyaktig innebygget GPS, og trenger 

TRYGG: På en liten halvtime måler Mats 
Pedersen inn hele anleggsområdet. 

Dagen etter leverer han en punktsky og 
ortofoto til stikkeren. Uten at noen må ut 

i trafikken med GPS-staven. 

AUTOMATISK: Området er 
definert på forhånd. Dronen flyr 

automatisk det mønsteret den 
trenger for å utføre målingen. 
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bare noen få merker. Med en enklere drone 
trengs det flere merker. Men sluttresultatet 
blir like nøyaktig, om du gjør det riktig, 
sier Pedersen. 

KOSTNAD
En RTK-drone som den Mats Pedersen 
bruker i Marthinsen & Duvholt koster 
rundt 60 000 i innkjøp. I tillegg kommer 
programvare til databehandlingen, som 
kan koste rundt halvparten av det. 

En håndholdt GPS er også nødvendig. 
– 100 000, kanskje. Om du har GPS fra 

før. Men du kan også bruke en Phantom 
til 15 000, og sette ut flere fastmerker på 
bakken. Da får du den samme fotogram-
metrien. Det tar bare lenger tid, sier han. 

MER ENN GODT NOK
Kjølen og Pedersen er skjønt enige om at 
punktskyene de får fra dronen er mer enn 
godt nok til de fleste praktiske formål for den 
vanlige entreprenørvirksomheten. En nøyak-
tighet på to-tre centimeter holder godt. En 
drone med laserscanner vil gi en nøyaktighet 
mange, mange ganger større enn det. Men 

da til helt andre kostnader, for å si det mildt. 
– Hva ville du eventuelt trengt nøyaktig-

heten i en lasercanning til? 
– Kanskje i forbindelse med bygg. 

Kanskje når du skal bygge noe nytt inn 
mot noe eksisterende. Da er det viktig å 
ha større nøyaktighet. Jeg vil gjerne ut å 
måle for hånd, for å ta sånne tilpasninger. 
Men om den gressletta er en centimeter 
eller to høyere eller lavere, det har ikke mye 
å si for oss. Snittet blir omtrent likt. Med 
masseberegningene vi gjør trenger ikke 
millimeternøyakighet, sier Pedersen.  

RESULTAT 2: En punktsky med nøyaktighet ned på en centimeter eller to.

RESULTAT 1: Et stort, 
sammenhengende flyfoto i 

fabelaktig oppløsning.
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Størst med 
droner
Veidekke er landets største i bruk av drone på anlegg. 
86 dronepiloter måler, filmer og fotograferer fra 
luften. Selv er de litt overrasket over hvilket "produkt" 
som er mest etterspurt på E6 Arnkvern-Moelv. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no 

TAKEOFF: Anders Rudi er "ta-
keoff-assisten". Her sendes en 
Sensefly drone med fast vinge 
ut på en BLOS-flyging. (Alle foto: 
Jørn Søderholm) 

KONTROLLROM: 
Flygingen gjøres ute. 
Inne på kontoret gjør 

Anders Rudi (nærmest) 
og Anders Nielsen 

produksjonen av 
punktskyer, bilder og 

film til E6-anlegget. 

Sted: Brumunddal

BRUMUNDDAL: – Film! Vi lager mye film. 
Hver mandag filmer vi hele linja, og den 
filmen brukes til ALT. Alle møter vil ha 
den filmen, sier Anders Nielsen i Veidekke 
Anlegg. 

Han og kollega Anders Rudi er stikkere 
og droneflygere på Veidekkes prosjekt 
E6 Arnkvern-Moelv. De har utstyr og 
kompetanse til å levere et bredt spekter 
av punktskyer og alskens andre data for 
elektronisk prosjektering og oppfølging i 
byggeprosjekt. Så er det altså videofilm av 
linja de opplever den største etterspørselen 
etter i prosjektorganisasjonen. 

FILM PÅ MANDAG
– Folk er på oss. Om filmen ikke er ute 
innen lunsjtider mandag, så kommer folk 
på døra og lurer på hvor den blir av. Alt 
fra prosjektleder til formann og andre i 
prosjektet, sier Nielsen. 

– Hva brukes de filmene til? 
 – Spesielt i driftsmøter sitter man og 

ser mye på filmen. Setter på pause, disku-
terer et eller annet konkret. De går gjerne 
gjennom hele linja, og folk kommer med 
innspill underveis. Det er slutt på tvil om 
hva man prater om i møter. Når man prater 
om en kum eller en lyktestoplpe, så er det 
DEN lyktestolpen. Ikke "lyktestolpe B42" 
i en liste. 

– Videofilm er ganske enkelt, med tanke 
på hva dere kan...?

– Ja, det er så enkelt. Det var ikke helt det 
vi trodde vi skulle bruke det til. Men det er 
det det blir brukt mest til. Og i dokumen-
tasjon, da! I nesten to år har vi fløyet hver 
uke, og har den samme filmen på samme 
strekning hver eneste uke i prosjektperio-
den. Vi har all dokumentasjon på film om 
hva som har skjedd, sier Anders Rudi. 

KJEMPEVERKTØY
– Det er et kjempeverktøy for de som sitter 
på dokumentasjon og kvalitetssikring. Jeg 
har også sett klipp i ekstern markedsføring, 
tilføyer Anders Nielsen. 

Og ja: Det blir litt morsomheter og 
spørsmål når man er to karer med samme 
fornavn, sitter på samme kontor og jobber 
med det samme. På samme prosjekt. De er 
til og med på samme elgjaktlag. Om det 
er interessant å sitte midt i det som er så 
etterspurt? Ja, det kan du trygt si. 

– Ja! Vi har gjort dette mest i hele 
Veidekke. Altså Anders og jeg. Vi har har 
vært fire piloter her på det meste, sier 
Anders Nielsen. 

Anders Nielsen er den av Veidekkes 
dronepiloter med flest flytimer. På to og 
et halvt år har prosjektet loggført 265 timer 
effektiv flytid. Det er 11 døgn, det. Dette er 
flytid utført på hele prosjektet. Det meste 
er flydd av Nielsen og Rudi, men også av 
andre piloter som har vært innom. 

Veidekke har et sentralt "dronekontor" 
i Oslo, der ett og et halvt årsverk jobber 
på fulltid med vedlikehold av operasjons-
manualer, søknader og generelt å bygge et 
godt system rundt dronebruken på anlegg. 

PUNKTSKY
I tillegg til de populære mandagsfilmene av 
linja blir det laget mye fotogrammetri av 
dronepilotene i Veidekke. Altså en kombi-
nasjon av bilder og målinger, der terrenget 
og anlegget blir målt inn i en 3D punktsky 
fra luften ved hjelp av bilder fra dronen, 
innmålte fastpunkter på bakken og en 

DATADATA
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Førsdal Harpa
For alle som skal skille masse på en enkel måte.

Fordeler med Førsdal Harpa:

✓	Lang	levetid
✓	Enkelt	og	skifte	mellom	størrelsen	på	siktet	masse
✓	Lett	å	flytte
✓	Solid	konstruksjon
✓ Fastkiling av masse er ikke noe problem 

Størrelse	på	harpa	kan	lages	etter	deres	ønske.	
Ta	kontakt	for	tilbud!Kontakt:	Knut	Lofthus		|		Tlf:	97	76	85	48		|	Mail:	kl@molandmek.no		|	www.	molandmek.no

LEDENDE INNEN FJELLSIKRING
Et maskinentreprenørfirma med over 40 års erfaring

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

Sprøytebetong  
Sprenging og demolering

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

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

GJØR KREVENDE OPPDRAG ENKLERE

– Bruker du ikke drone i entreprenør-
drift i dag? Da henger du etter, sier daglig 
leder Anders Martinsen i drone-organi-
sasjonen UAS Norway. 

UAS Norway er en uavhengig fagor-
ganisasjon for ubemannet luftfart, og 
holder øye med en rivende utvikling 
innen bruk av droner og tilhørende 
teknologi i mange sektorer. Anlegg og 
samferdselsutbygging er en av sektorene 
med den sterkeste veksten i dronebruk. 

– Det er en bransje på god vei til digi-
talisering av virksomheten. Dronetekno-
logien er en naturlig forlengelse av denne 
digitaliseringen. Vi ser en stadig økende 
vekst her. Ikke bare blant de store entre-
prenørkonsernene, men like godt for 
traktorentreprenører med drone som 
et av flere verktøy til å hente inn infor-
masjon, sier Martinsen. 

FAGKUNNSKAP VIKTIGST
Han advarer likevel mot å tro at det 
er bare for hvem som helst å kjøpe en 
drone. Den er et fantastisk verktøy for å 
forenkle og forbedre prosesser. Men den 
er ingen erstatter for god fagkunnskap. 
Man må ha fagkunnskap for å få nytte 
av den avanserte teknologien. Spesielt 
når det er snakk om måling til fotogram-
metri, punktskyer og ortofoto.  

TRE TING FØRST
Han anbefaler entreprenører å skaffe seg 
tre ting før man hiver seg på telefonen 
for å bestille en drone. 

 ■ En plan. Finn ut hva du trenger, 
hva du kan gjøre selv og hva du kan 
sette bort til andre. Definér bruken, 
og sett opp en plan for integrering i 
virksomheten.  

 ■ Kunnskap. Sett deg inn i regelver-
ket for flyging som dekker behovet i 
planen. Finn riktig opplæring. 

 ■ Involvering. Sett sammen et tverr-
faglig team fra bedriften. Ledelse, 
stikning, IT, HMS og eventuelt 
kommunikasjon. Alle må være med. 
SPESIELT ledelsen. 

– Det dummeste du kan gjøre er å 
sette av 25 000 kroner på budsjettet og 
la "Frank" få holde på med dronen alene. 
Da får du ingen kultur for å dele verk-
tøyet og resultatene. Ledelsen MÅ være 
med. Sett sammen et tverrfaglig team. 
Du trenger en primus motor og et team 
som brenner for det. Sett av et budsjett 
som passer dette teamet, og sett av tid 
til å finne ut hva andre har gjort. Da har 
du en god pakke å starte med, anbefaler 
Anders Martinsen. 

Proff dronebruk – dette må du vite
Droner er et forventet hjelpemiddel i entreprenørdrift nå for 
tiden. På store vei- og baneprosjekter er dronen like selvsagt 
som maskinstyring, men den kommer også på mindre prosjekter. 
Her er tre ting entreprenørbedriften trenger for å komme i gang. 

programvare som syr det hele sammen. 
Punktskyen inneholder flere millioner 
punkter, alle med posisjon nøyaktig ned 
på centimeteren. 

– Da kan man gå inn og se på et hvilket 
som helst punkt, og få en posisjon på 
hver enkelt piksel i bildet. Alt er auto-
matisert i programmet, og det er veldig 
enkelt i bruk. Ut fra det kan du gjøre 
feks masseberegninger mot en modell, 
sier Anders Rudi. 

Punktskyene brukes til masseberegning 

eller prosjektering. E6 Arnkvern-Moelv 
er et TE-prosjekt, der entreprenøren har 
ansvaret for prosjektering. Det vil blant 
annet si at mye av detaljprosjekteringen 
foregår underveis. Ofte ved at punktskyer 
fra droneflyginger sendes til prosjektering, 
som grunnlag for modeller som sendes ut 
til maskinstyring i maskinene ute. 

– Det er nesten slutt på å gå ut å profilere 
med håndholdt GPS. Før kunne man gå i 
uker med profilering før oppstart. Nå er 
det en time med drone. Det er ekstremt 
tidsbesparende, og gir et mye mer nøyaktig 
resultat. Pluss at vi i tillegg får ut ortofoto, 
sier Anders Nielsen. 

FAST VING
Hos Veidekke brukes både droner med 
fast ving – som et fly – og droner med 
fire rotorer. Fastving-dronen er mer effektiv 
når det skal dekkes et større område. Det 

er praktisk når linja i prosjektet er to mil 
lang, og "hele" organisasjonen klorer på 
kontordøra mandag formiddag for å få ut 
en oppdatert film. 

Rundt halvparten av de 86 dronepilotene 
i Veidekke er stikkere. Øvrige er stort sett 
BIM-teknikere og andre ingeniører. 

– Må man være stikker eller ingeniør for 
å bruke drone til dette? 

– Nei. Men man må ha en viss forståelse 
for posisjonering og kvalitet på dataene 
man henter inn. Det er helt klart en fordel 
å være geomatiker når man driver med 
punktskygenerering i etterkant, sier han. 

Vi besøkte anlegget en dag i august. 
Den dagen ble det gjennomført en BLOS 
(beyond line of sight) flyging. Altså en 
flyging der dronen er utenfor operatørens 
synsvidde. Denne operasjonsformen stiller 
de høyeste kravene til bedriftens godkjen-
ning og operatørens kompetanse. 

DRONERIGGET HILUX
Dronepilotene opererer ut fra en Hilux,  
spesielt rigget til dronebruk. Inne i bilen 
har de en konsoll for PCen de bruker til å 
programmere og kontrollere flygningene. 
Her er det blant annet installert en inverter 
som gir 230V strøm til PCen. 

Litt "Biltema-mekk" er det også blant 
dronepiloter: Et sted må de ha å sette 
staven med antenna som PCen kommuni- 
serer med dronen gjennom. En fiskestang-
holder – fra Biltema – passer fint til det 
formålet. 

På BLOS-flygninger er de alltid to: En har 
kontroll med dronen via PCen, den andre 
holder kontroll med omgivelsene. Skulle 
det komme et ambulansehelikopter forbi, 
så ser Anders-ene det på PCen og hører det 
på medbrakt flyradio. Da er det bare kalle 
dronen tilbake og få den på bakken, inntil 
det igjen er trygt å fly. 

ERFAREN: Veidekke har 86 dronepiloter. 
Anders Rudi (t.v.) og Anders Nielsen har 
flest flytimer.

BIL: En Hilux "drone-rigget" med PC-konsoll og 
antennefeste på planet. 

ANDET: Dronen med fast vinge lander helst på 
et noenlunde mykt underlag. 

ANTENNE: Denne antenna er bindeleddet 
mellom PC-en og dronen. 
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DEBATT

STOR 
CLAAS traktor 
 l liten pris!

Ta kontakt med en av våre selgere:
Trond       950 10 919 (Øssold/Viken)
Jan-Lewi 970 00 267 (Oslo/Akershus)
S g          468 10 397 (Trøndelag)

Skiptvet - 69 80 70 30 - Skjeberg 69 16 80 80 - Vestby 64 86 33 99 - Melhus  72 87 05 55 - Rakkestad 69 22 60 70

Kvalitetshengere
for anlegg og 
landbruk på lager. 
Flere typer.

KVALITET OG SERVICE

SPENSTIGE 
ANLEGGSTILBUD PÅ 

CLAAS 
Axion 830

Flom Kjetting AS - Stokkevannsveien 17- 3962 Stathelle - Tel. 35 96 87 90 - bestill@kjetting.no - www.flom.no

NYHET! 

Endelig får man Blåmanns 
unike slitestyrke også 
til traktor!#kjettingføre

BLÅMANN TRAKTOR er en av markedets kraftigste universalkjettinger 
med lav vekt, godt grep og meget høy slitestyrke. 7mm er den perfekte 
allroundkjettingen for alle skogs- og landbruksoppgaver, mens 9mm er 
for kraftige skogs- og anleggsarbeider.

TRAKTOR

KJØR
NORSK!

Statens vegvesen har den senere tid avdekket to tilfeller der en 
entreprenør har brutt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om avtaler 
og godkjenningsordninger på arbeidstidsordninger. 

Stikkprøvene avdekket i det ene tilfellet en 14-14 ordning som 
ikke var tariffbundet. Ordningen hadde ikke nødvendig godkjen-
ning fra en fagforening med innstillingsrett. 

GODKJENNING FRA ANNEN ENHET
Entreprenøren trodde de kunne benytte seg av en godkjen-
ningsordning fra en annen juridisk enhet, noe som medførte at 
arbeidstakerne i bedriften utførte arbeid i henhold til en ulovlig 
arbeidstidsordning.

Dette førte til at ansatte arbeidet 73,5 timers uke i to uker og 
deretter to uker fri. En slik ordning gir ingen overtidsbetaling. 
Etter at dette ble avdekket av stikkprøver har Statens vegvesen 
pålagt entreprenøren å etterbetale rettmessig overtidstillegg for 
hele kontraktsperioden. 

OVERTID
Entreprenøren selv har beregnet dette til en kompensasjon på 
rundt 1,6 millioner kroner til de ansatte i rettmessig overtids-
tillegg.

En stikkprøve på en annet anlegg med samme entreprenør 
avdekket noen av de samme forhold, men lovbruddet er ikke 
like grovt. Statens vegvesen har også her stilt krav etterbetaling 
av rettmessig overtidstillegg for hele kontraktsperioden på tre 

år. Statens vegvesen holder i dette tilfellet tilbake 1,5 millioner 
til dokumentasjon på etterbetaling foreligger.

Arbeidet med disse to sakene har vært krevende, men entrepre-
nøren skal ha ros for å ordne raskt opp når forholdene påpekes. 
Statens vegvesen har økt kontrollaktiviteten knyttet til kontrak-
tens krav om lønns og arbeidsforhold, og passer hele tiden på at 
regelverket følges. Dette er vårt ansvar som byggherre.

Av Kjell Inge Davik, 
utbyggingsdirektør, Statens vegvesen.

Derfor er vi stren-
gere med kontroll
Statens vegvesen slår ned på dårlige lønnsforhold. Entreprenør må etterbetale  
1,6 millioner kroner i overtidsbetaling. SVV holder tilbake 1,5 millioner kroner  
fra samme entreprenør for et annet brudd på arbeidstidsbestemmelsene.
Kronikk: Teksten gir uttrykk for forfatterens egne meninger

ARTIKKELFORFATTER: 
Utbyggingsdirektør  
Kjell Inge Davik i  
Statens Vegvesen.  
(Foto: SVV)
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TT Anlegg er Sørlandet største maskinentreprenør. Med rundt 
25 lærlinger i systemet til enhver tid, er det kanskje ikke så rart at 
bedriften har fokus på opplæring. Skal vi tro Opplæringskontoret 
for anleggs- og bergfagene (OKAB), er TT Anlegg likevel noe helt 
for seg selv når det gjelder arbeidet med lærlingene. 

– TT Anlegg er spesielt gode på dette. De har mange flinke 
folk, og de er virkelig på «hugget» når det gjelder opplæring. De 
har et meget godt system for lærlingene, som gjør at de fanger 
opp hva det enn måtte være av utfordringer eller hindringer på 
veien. Alt blir kartlagt, hver stein blir snudd og bedriften spør seg 
hele tiden hva de kan gjøre for å få lærlingen gjennom læretida på 
best mulig måte. Hvis det unntaksvis ikke fungerer, blir lærlingen 
likevel fulgt opp videre med håp om at de kan fungere et annet 
sted. Lærlingene blir ikke sendt herfra uten at det er en plan B 
for dem, sier Ivar Helge Andersen bestemt. 

FLINKE FOLK OG GOD BEDRIFTSKULTUR
– Hvorfor satses det på lærlinger i TT Anlegg?

– Det er egentlig tredelt. For det første er det en rekrutterings-
strategi for oss, for det andre er det et samfunnsansvar og for det 
tredje er det jo et krav om lærlinger i offentlige anbud. Det sier 
HR-ansvarlig i bedriften, Isabell Frodesen.

– For rekrutteringen er det selvfølgelig viktig med lærlinger. 
Vi er avhengige av å fylle på med medarbeidere, og det å ta inn 
lærlinger er den beste måten å gjøre det på. Det hender jo noen 
ansatte slutter eller går av med pensjon, og da må vi ha nye.

– I tillegg har vi vokst en god del, selv om det ikke har vært et 
mål i seg selv for oss, så dermed trenger vi stadig nye medarbei-
dere. Det går an å ta ferdig utlærte, men det begrenser seg litt. 
Det er uansett en fordel å ta inn lærlinger, for da kan vi lære dem 
opp og forme dem fra bunnen av, sier daglig leder Tom Eikså. 

– Samtidig krever det at vi har flinke folk til å lære opp lærlin-
gene. At vi har en god kultur her som smitter over på dem, skyter 
Frodesen inn.

– ALLE FÅR EN SJANSE
– TT Anlegg tar også inn en del lærlinger som ikke kommer rett 
fra skolen, men som kanskje har gått andre fagretninger, ikke har 
fungert i andre bedrifter eller har ulike utfordringer og ikke er helt 
«A4». Her får alle en sjanse, sier OKABs Andersen.

– Man kan jo bli en god fagarbeider selv om man har slitt litt i 
andre sammenhenger. Hvis jeg kommer med en lærling som ikke 
har fungert i en annen bedrift og som har mista læreplassen sin 
der, så tar de gjerne inn vedkommende til intervju. Her får de 
mulighet til å vise at de er interessert og at de duger. Bedriften 
strekker seg langt for å hjelpe dem, sier han.

– Så lenge de har vilje, energi og en drøm om at det er dette de 
vil, så behøver verken fysiske eller psykiske begrensninger være 
noen hindring, sier HR-ansvarlig Frodesen. 

– Vi strekker oss «himla» langt, enten det er snakk om hjelpe-
middelsentralen, NAV, ernæringsfysiologer, rushåndtering eller 
treningsopplegg. Det kan være så mangt. Hvis de virkelig vil, så 
finner vi stort sett en måte å hjelpe dem på. Det handler jo om 
mennesker. Kanskje er de i en sårbar periode i livet. Å bli fulgt 
opp i en slik situasjon kan være forskjellen på å få et godt yrkesliv 
eller falle utenfor. Vi skal i hvert fall sørge for at vi har gjort det 
vi har kunnet, slår hun fast.

VILJE OG INTERESSE
– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn 
lærlinger?

– Det aller viktigste er at de har interesse for faget og en vilje 
og et ønske om å få det til. En optimal lærling er nok en som har 
vokst opp rundt maskiner og utstyr og er vant til å gjøre fysisk 
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ÅRETS LÆREBEDRIFT – REGION SØRVEST:

Lave skuldre  
hos TT Anlegg

TT ANLEGG AS:
Nominert av: MEF region Sørvest
Hjemsted: Mandal, Agder
Omsetning (2019): NOK mill. 688 totalt  
(536 mill. i TT Anlegg, 152 mill. i TT Pukk)
Antall ansatte: 320 
Antall læringer: 23 (7,2 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag: 9 i fjell- og bergverksfaget,  
8 i anleggsmaskinførerfaget, 3 i vei- og anleggsfaget, 
2 i anleggsmaskinmekanikerfaget,  
1 i automatiseringsfaget
Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 29

– TT anlegg har en egen evne til å gjøre lærlingene trygge.  
Det er en god og avslappet tone i bedriften og lærlingene er 
komfortable. Vi merker at skuldrene senkes når de kommer hit. 
Det sier opplæringskonsulent Ivar Helge Andersen i OKAB.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

TRIVES: Det er lite hierarki hos 
TT Anlegg, og tonen er god og 
avslappet. Dette smitter nok over 
på lærlingene, mener OKABs Ivar 
Helge Andersen, til venstre i bildet. 
Ved siden av ham står mentor 
Thomas Bentsen, HR-ansvarlig 
Isabell Frodesen og daglig leder 
Tom Eikså.

Sted: Mandal

UTDANNING
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Rimelig/gratis frakt hele landet!
Telefon: 47 96 47 92 / 47 96 47 03

E-post: post@fosen-as.no Web: www.fosen-as.no
Priseks. gjelder fat og er eks. mva. og miljøavgift.

TOTALLEVERANDØR AV OLJE

Høstkam
panje 

på olje og filter

Tid for 
Oljeskift?

fra kr. 15,90 pr.l.
fra kr. 27,90 pr.l.
fra kr. 21,90 pr.l.
fra kr. 27,90 pr.l.
fra kr. 21,50 pr.l.
fra kr. 30,50 pr.l.
fra kr. 24,90 pr.l.
fra kr. 25,90 pr.l.
fra kr. 17,90 pr.l.
fra  kr. 22,90 pr.l.

Hydraulikkolje 32/46     
Motorolje E9/E7/CK-4    
Motorolje 15W-40 Cl-4 
Motorolje 10W-40 Cl-4 
Monograde SAE 10W 
Girolje 80W-90 GL-5 
Universal 10W-30
Transmisjonsolje
Sagkjedeolje  
Kjølevæske

NYHET! Vi forhandler filtre til alle kjøretøy.
Prisgunstige filtre av topp kvalitet. Gode priser også 
på fett, batteri, AdBlue, industriolje, spylevæske etc.

arbeid. Læretida blir gjerne lettere da, enn for en som har en helt 
teoretisk bakgrunn, sier Frodesen.

– Tradisjonelt sett har det vært sånn at de som er fra landet og 
har vokst opp på gård, er mer nevenyttige og har mer erfaring med 
maskiner enn de som har vokst opp i byen. Det har nok forandra 
seg litt de siste åra, for nå sitter jo så mange inne og spiller – enten 
de er fra byen eller bygda. Det er jo fint å kunne data, men det kan 
bli litt for mye av det gode for noen, humrer daglig leder Eikså.

– Det handler om interesse og muligheter – og mulighetene 
har tradisjonelt vært litt bedre på landet. De er gjerne også vant 
til å flytte på seg i større grad enn de fra byen, og er ikke fremmed 
for å kjøre langt for å komme seg på jobb. Men her er det selvsagt 
store individuelle forskjeller, sier han.

IKKE EN DRØSS MED LOTHEPUSER
– Det er ikke alle som passer inn det tradisjonelle skolesystemet, 
sier Tom Eikså.

– Noen er litt vel «kreative» og utålmodige, og ser ikke helt vitsen 
med skolen. Men når de kommer ut i det praktiske arbeidslivet, 
så blomstrer de opp. Samtidig er det ikke sikkert at en med kjem-
pekarakterer fra skolen egner seg ute i jobb, sier han.  

– Når det gjelder karakterer, er det fjellavdelingen vår som er 
mest opptatt av det. Der er det en fordel at man er litt god i data 
og matte, på grunn av beregningene de må gjøre blant annet i 
dataprogrammet BlastManager. Likeledes ser de også mest på 
gymkarakteren i den avdelingen, for der er det mye tungt, fysisk 
arbeid, sier Frodesen. 

– Vi har nok generelt en forkjærlighet for dem det er litt tak i. 
Det er lettere å forme og få noe ut av en som kanskje vil litt mye, 
enn en som er fryktelig beskjeden og tafatt og kanskje ikke vet 
hva han vil. Så vi liker dem det er litt «krutt» i, men vi er ikke ute 
etter en drøss med lothepuser her, altså, ler hun.

– Vi oppfordrer forresten også våre voksne ansatte til å ta fagbrev. 
Per i dag er faktisk fem av lærlingene våre voksenlærlinger. 

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

– Vi har et felles oppstartsmøte etter ferien, hvor også OKAB 
er med. Lærlingene får da generell informasjon om bl.a. hvordan 
de skal oppføre seg, gjennomgang av HMS, lønns- og arbeidsbe-
stemmelser med mer. Vi vet imidlertid av erfaring at de ofte ikke 
husker så veldig mye fra dette møtet. Derfor er vi nå i gang med 
å lage en egen lærlingeveileder – en brosjyre i A5-format – som 
de kan lese gjennom i ro og mak. Kanskje vil også mor og far ta 
en titt på den, sier Frodesen.

– Når det gjelder videre oppfølging, har vi faddere – eller mento-
rer – i hver fagretning. Hver mentor følger da opp flere lærlinger, 
og avdekker hva som er bra eller hva det må jobbes mer med. Ikke 
alle egner seg til å være mentorer. De må kunne faget godt og 
de må være flinke med folk. De må være tydelige, men samtidig 
rolige og rause, sier hun.  

– Mentorene våre har blitt mentorer nettopp fordi de synes det 

Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskin- 
entreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak 
som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med  
oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. 
Rekrutteringen og utviklingen av fagarbeidere 
avhenger av at bedriftene tar inn og følger opp 
lærlinger. MEF håper at prisen kan bidra til å  
synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som 
gjøres av næringslivet, og at den vil inspirere og 
motivere bransjen som helhet. 
Kåringen av Årets lærebedrift 2020 finner sted i 
januar 2021.
 

er gøy å være med og forme unge anleggsarbeidere. Det begynner 
ofte med at de på eget initiativ engasjerer seg og tar ansvar for 
å bistå lærlingene, og vi ser dermed at de egner seg til det, sier 
daglig leder Eikså. 

– GØY Å JOBBE MED LÆRLINGER
En av TT Anleggs for tiden fire mentorer, er Thomas Bentsen (27), 
som har jobbet i TT Anlegg i ni år. Som tidligere maskinfører, 
følger han opp lærlingene i anleggsmaskinførerfaget og vei- og 
anleggsfaget. 

– Det er gøy å jobbe med lærlinger. Det er kjekt for dem å ha én 
person å forholde seg til hvis det er noe – en de kan være trygge 
på. Kanskje har de spørsmål eller innspill de ikke vil spørre sjefen 
om. I tillegg passer jeg på at de dokumenterer i lærlingeportalen 
alt de har vært gjennom, forteller Bentsen.

– Jeg har også hatt planer om å samle dem til noe sosialt utenom 
jobben, men det har vært litt vanskelig nå med koronasituasjonen. 
Jeg har tett samarbeid med HR-ansvarlig Isabell Frodesen, og også 
mye kontakt med Ivar Helge Andersen fra OKAB.

ALLE BEHANDLES LIKT
– Hvordan blir lærlingene fulgt opp i denne bedriften, sett fra 
OKABs ståsted?

– De blir særdeles godt fulgt opp her. Bedriften har utrolig god 
oversikt over hvor lærlingene befinner seg i forhold til læreplanen, 
og hvilke tiltak eller justeringer som eventuelt må foretas. Alle 
utfordringer fanges opp tidlig, blir tatt raskt tak i og tiltak iverk-
settes umiddelbart. Dette skiller TT fra mange andre bedrifter, 
sier Andersen.

– Det er en god, avslappet tone i bedriften, og lærlingene er 
komfortable og trygge. På halvårssamtalene våre, som vi har 
sammen med HR-ansvarlig, mentor og lærlingen, er det som 
oftest knallgod stemning. Det er lave skuldre, og lærlingene gir 
utrykk for at de trives. Det er også veldig lite hierarkisk her, og alle 
blir behandlet likt, enten man er leder eller lærling. Alle ansatte – 

også lærlingene – får lov til å bruke bedriftens verksted til å skru 
og mekke på private biler. Daglig leder er selv veldig motor- og 
bilinteressert og skrur og bygger på sine biler her. Mange i bran-
sjen er jo bil- og motorinteresserte, og dette er nok også med på 
å gjøre lærlingene både komfortable og tilfredse. 

IKKE ETT NEGATIVT ORD
– Hva sier lærlingene selv om hvordan de opplever å være lærling 
i denne bedriften?

– De trives veldig godt og de får god oppfølging. Jeg kan faktisk 
ikke huske å ha hørt ett eneste negativt ord fra noen lærlinger 
noen gang, på de fem årene jeg har vært her. Og det er ikke fordi 
de ikke tør å si ifra, for terskelen for det er lav, sier Andersen.

– Lærlingene er veldig åpne i møtene vi har med dem og bedrif-
ten, og det er rom for å komme med spørsmål både til bedriften og 
til oss i OKAB. Lærlingene blir behandlet med respekt og får kjapt 
svar hvis de lurer på noe. Mentorsystemet fungerer også meget 
bra, og mitt inntrykk er at lærlingene trives godt med det. Bedrif-
ten er i det hele tatt vanvittig flink til å følge opp lærlingene, ikke 
minst de med litt spesielle behov, som blir tatt på største alvor.   

LÆRLING: Mentor Thomas Bentsen (stående) følger opp 
bl.a. anleggsmaskinførerlærling Marius Haraldstad (18). 
Marius har vært lærling hos TT Anlegg i et drøyt år, og 
skal ta fagbrevet neste sommer. Han trives veldig godt, 
og det aller morsomste er å kjøre gravemaskin.

UTDANNING
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STEINSDALEN, FOSEN: – Det er som et 
ekteskap. Skal man få det til å funke, så må 
begge vise vilje til å få det til. 

Nei, det er ikke sitt eget ekteskap Jon 
Sellæg refererer til. Det er veibygging. 

Eller mer presist: Samarbeidet mellom 
byggherre og entreprenør i veiprosjekter. 
Strengt tatt er de kloke ordene dekkende 
for de fleste former for samarbeid. Men 
her og nå gjelder det veibygging på Fosen, 
på kysten av Trøndelag

Den store Fosenvei-utbyggingen har 
pågått gjennom en årrekke, med mange 
ulike entreprenører og delt opp i enda 
flere kontrakter. Utbyggingen er den rene 
solskinnshistorien, i en veibyggingsbran-
sje der entreprenører og oppdragsgivere 

i andre deler av landet har kjempet lange 
kamper. Vi som skriver i blader og på nett 
er ofte mer opptatt av konfliktene enn av 
det som går bra. 

FUNGERER GODT
Her på Fosen gjør vi et unntak: Ingen kon- 
flkter å melde om. Kun et langvarig veibyg-
gingssamarbeid mellom Statens vegvesen, 
Trøndelag fylke og entreprenører som rett 
og slett fungerer godt. 

Eller som Jon Sælleg sier det på godt 
trøndersk: 

– Det bare jamres om det som går dårlig. 
Her er mange millioner brukt i mange 
entrepriser. Alt gjennomført på budsjett 
og uten konflikter, så vidt jeg vet, sier han. 

Sellæg er største eier, primus motor 
og daglig leder i Røstad Entreprenør AS 
i Verdal. Egentlig avtroppende daglig leder. 
I mai i år ble nemlig Terje Bekkevold ansatt 
som daglig leder i selskapet. Han kom da 
fra en stilling som planlegger hos NCC. 

Bekkevold er utdannet stikningsin-
geniør, og har tidligere jobbet hos blant 
andre entreprenørselskapet Letnes og vært 
selger og konsulent på maskinstyring og 
programvare for masseberegning. Selv skal 
Sellæg fokusere på rollen som prosjektleder. 

AVSLUTTER
Nå i høst avslutter Røstad Entreprenør 
AS et veiprosjekt som føyer seg inn i den 
positive historien på Fosen. 

Prosjektet FV715 gjennom Steinsdalen 
ytterst på Fosenhalvøya startet opp høsten 
2018. Røstad vant anbudet i konkurranse 
med syv andre tilbydere. Arbeidene startet 
med opprinnelig 7,5 kilometer vei og en 
kontraktsverdi på 90 millioner kroner. 
Etter det har 6,5 kilometer vei kommet 
som tilleggsparseller, finansiert med penger 
frigjort som en direkte følge av problemfri 
framdrift. 

– Få fram hvor mye ekstra byggherren 
har fått til. Her fikk de tilbud under det de 
forventet på hovedkontrakten. Arbeidet 
har gått bra, og alle rammer har blitt holdt. 
Penger "til overs" har blitt brukt til å ta med 
mellomparseller. Dette har foregått med en 
enkel prosjekteringsmodell, i samarbeid 
mellom Statens vegvesen, fylkeskommu-
nen, entreprenør og konsulent Sweco. Alle 

ANLEGGANLEGG

Vei-suksessen  
på Fosen
På Fosen har regionale entreprenører bygget 28 mil veier for over  
tre milliarder kroner. Alt utført på tid og budsjett – eller bedre. Og uten  
én eneste alvorlig konflikt. Hvordan er det mulig? 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Sted: Fosen

ØYS: Salven har gått, og maskinene rykker 
inn for utlasting. Røstad Entreprenør AS 
bygger en av de siste parsellene i den  
store Fosenvegene-utbyggingen.  
(Alle foto: Jørn Søderholm) 

HELHET: Siden 2004 har det blitt 
bygget og oppgradert 28 mil veier for 
over tre milliarder kroner på Fosen. 
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har vist sin beste vilje. Byggherre har vært 
veldig på banen. Vi har som entreprenør 
fått legge fram forslag til løsninger og 
Sweco har hatt en praktisk tilnærming fra 
sin side. Da har vi fått til kjappe løsninger 
som fungerer godt, sier Terje Bekkevold. 

– Og deri ligger også mye andre kan lære?

GODT EGNET 
– Ja, det vil jeg si. Det er en modell man 
bør vurdere på en del strekninger. På større, 
helhetlige utbygginger er det nok vanskelig. 
Men desto bedre egnet på mindre utbe-
dringer, sier Jon Sellæg. 

På FV715 i Steinsdalen har også lokale 
beboere tatt del i det gode samarbeids-
klimaet på Fosen. Man hører stadig 
kritiske bemerkninger om at veibygging 
og utbygging spiser landbruksareal. Her i 
Steinsdalen er det motsatt: Her har over-
skuddsmasse fra veiprosjektet blitt brukt 
til å oppgradere brakkmark til drivbart 
landbruksareal. 

– Vi har fylt opp i dalfører og lagt 
matjord på toppen. Det som var utmark 
har blitt til drivbar åker og eng. Vi er veldig 
glade for å ha vært med på å bygge opp 
nytt landbruksareal, sier Terje Bekkevold. 

Vi besøkte anlegget rett før sommer-
ferien. Da var Røstad Entreprenør AS i 
avslutningsfase på kontrakten. En del av 
det ble overlevert samme uke. Koren Fjell-
sprengning var innom samme dag, og skjøt 
en av de siste salvene på prosjektet. Deret-
ter gjensto en del tilleggsarbeider, med 1. 
oktober satt som leveringsfrist. 

FØRSTE ARBEIDSFELLESSKAP
Nå i høst gjør Røstad Entreprenør de siste 
avsluttende arbeider i Steinsdalen. Samti-
dig har selskapet startet på en ny jobb, i 
arbeidsfellesskap med Odd Einar Kne AS 
fra Steinkjer. 

Sammen har de fått en kontrakt på 115 
millioner, på bygging av i underkant av fire 
kilometer ny vei fra Jåddåren til Østvik i 
Steinkjer kommune. Det tilslaget fikk de 
to selskapene i en knallhard anbudskon-
kurranse med åtte andre tilbydere. Det er 
første gang de to selskapene går inn i en 
felles jobb med arbeidsfellesskap. De har 
opprettet et felles ANS-selskap for det 
prosjektet. 

– ALMINNELIG GOD FOLKESKIKK
– Her har vi kompetente byggeledere med 
nødvendig praktisk erfaring. Folk med 
respekt for andres kompetanse, som forstår 
at alle diskusjoner ikke løses ved å finlese 
kontrakten. Her blir det utøvd alminnelig 
god folkeskikk!

Det sier Øystein Syltern er én av årsakene 
til at det har gått så bra på Fosen. Han er 
daglig leder i entreprenørselskapet Johs. J. 
Syltern AS. Selskapet "bor" midt i utbyg-
gingsområdet, med hovedkontor i Åfjord. 

LØSNINGSORIENTERT
Syltern har utført tre av delprosjektene 
i den store utbyggingen, med en samlet 

kontraktsverdi på rundt 200 millioner. Han 
bekrefter utsagnet om at hele utbyggingen 
har gått på tid og budsjett, uten konflikter. 

– Det tjener både byggherre og entrepre-
nørene til ære at prosjektet har gått uten 
konflikter. Årsaken er gode, løsningsorien-
terte holdninger på begge sider. Vi har en 
generell kultur i bransjen i Trøndelag. Vi 
løser oppgaver, vi kriger ikke. Ingen er så 
høye på seg selv at det blokkerer for saklig 
kommunikasjon, sier Syltern.

PÅ BUDSJETT OG TID
– Fosenvegprosjektet har gått veldig fint. 
Alle prosjekter unntatt ett er bygget innen-
for budsjett og før fastsatt tidsplan. 

Det sier Knut Sundet, som har vært 
daglig leder for utbyggingsselskapet Fosen-
vegene AS. 

Unntaket er FV 717 Sund – Braden. Det 
ble stoppet før utbygging som følge av nye 
sikkerhetskrav etter raset i Kattmarka i 2010. 

– Etter at vi har omarbeidet planene og 
brukt ny teknologi er også dette prosjektet 
nå klart for utlysing, sier han. 

– INGEN KONFLIKTER? 
– Vi har selvfølgelig hatt noen mindre 
konflikter, men ingen som har medført 
stopp eller forsinkelser i prosjektene. Vår 
prosjektorganisasjon har vært særdeles 
dyktig med å finne løsninger både med 
grunneiere, anleggsutfordringer og nye 
løsninger. Vårt motto har vært «mere veg 
for pengene», sier han. 

TA ENTREPRENØRER MED PÅ RÅD
Sundet mener prosjektorganisasjonen også 
har vært særdeles flinke med å ta entre-
prenørene med på råd for å finne gode og 
rasjonelle løsninger når utfordringene har 
dukket opp.

– Samlokalisering av vår byggeledelse ute 
på anleggene har vært en positiv opplevelse. 

Kort vei for beslutninger er en nøkkelfunk-
sjon i utbyggingsprosjekter, sier han. 

Byggestart for siste prosjekt i Indre 
Fosen blir i 2021. Prosjektet er gjennomført 
gjennom samarbeid mellom Fosenvegene 
AS, kommunene og fylkene. Det er bygget 
og oppgradert 280 kilometer veier for 3,1 
milliarder kroner siden første oppstart i 
2004. Prosjektet har bestått av 18 delpro-
sjekter, fordelt på tre "pakker". 

Steinsdalen er en del av den tredjepak-
ken, som dekker FV014 og 715, fra Roan 
på kysten til Årgård i Namdalseid. 

ØNSKE FRA NÆRINGSLIVET
Bakgrunnen for prosjektet var et sterkt 
ønske fra næringslivet på Fosen om oppgra-
dering av veinettet. Det ville sakke akterut 

ØSTAD: F.v. Prosjekt-
leder Jon Sellæg, 
daglig leder Terje 
Bekkevold, adm-le-
der Margit Vevassvik 
og anleggsleder 
Robin Mandal. 

RYDDER: Røstad Entreprenør AS har nå på det nærmeste ryddet seg ut fra det fullførte anlegget. 

UTVIDET: Gjenbruk av overskuddsmasser 
har vært viktig for hele Fosenvegene. Som 
her på Føggelmoen i Steinsdalen, der over-
skuddsstein har utvidet landbruksarealet. 

SPRENGERE: Koren Fjellsprengning AS  
har sprengt ut minst 150 000 kubikkmeter 

i Steinsdalen. Her kobles den siste salven 
av f.v. Hans Viggo Koren, Joar Arne Sve, 

Oddmund Morken, Marius Mo, Sivert  
Engan, Ola Eidsli og Gustav Melum. 
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Opplev nye A-serien 
hjullastere fra Hyundai

EMSG Norge AS
Bølervegen 40, 2016 Frogner  •  Norway
Tlf.: +47 63 93 63 00 • E-mail: post@emsg.no 

www.emsg.no

NYHETER:

• Driftssvekt fra 11 til 31 tonn
• Steg V motor fra Cummins uten EGR
• Moderne førermiljø og design
• Forbedret drivlinje
 -  Lock-up
 -  CVT (HL975A)
 -  Limited Slip
• Power mode for optimalisert 
 drivstofforbruk og ytelse

SIKKERHET:

• 360 graders kamerasystem
• Radar med objekt varsling
• Elektrisk døråpner på nøkkel
• Nytt design på panser for bedre sikt bak
• Holde ventil for bom
• Holde ventil for bom
• Alarm setebelte

• Eco system for driftssykluser
• Hi-Mate flåtestyring system
• Grammer komfort stol
• Justerbare armlener som følger stol
• Elektriske joysticks
• Nyutviklet vektsystem
• Økte serviceintervaller
• HD serie for tung industri

ANLEGG

om ikke noe ble gjort for å bedre veiene. 
Oppdraget fra eierne var derfor å planlegge, 
bygge og utbedre veiene slik at bedriftene 
kunne få en bedre konkurransesituasjon 
og utviklingsmuligheter. 

Fosenvegene AS har vært medlem i 
Vegforum Trøndelag, for å komme tettest 
mulig på nærings- og transportaktørene 
som bruker veien. 

Utbyggingsorganisasjonen har hatt noen 
sentrale punkter hengende på veggen i hele 
perioden: 
• Ingen oppgaver er umulige
• Samarbeid for å finne løsninger
• Tenk utenfor boksen
• Prøv å finne massebalanse i alle 
 utbyggingsprosjekter 
• Kjør aldri stein på fylling dersom det 
 finnes mulighet for breddeutvidelser 

 av vei i nærheten, offentlige og private 
 næringsarealer osv.

Kaffekopper er undervurdert som 
kommunikasjonsmiddel i veiprosjekter, 
om vi skal tro sjefen i Fosenvegene. 

– Vi har brukt mye tid på å informere 
alle som blir berørt av prosjektene, samt 
kommunene, politikerne, fagforeninger, 
interesseorganisasjoner, privatpersoner. 
Alle som har ønsket informasjon har blitt 
besøkt. Vi har utarbeidet masse informa-
sjonsmateriell og brukt nettsiden aktivt. 
Men noe av det viktigste i hele prosjektet 
er alle de gode samtaler med aktørene. Og 
masse kaffekopper, sier han. 

På generalforsamling sist juni ble Fosen-
vegene AS som selskap vedtatt avsluttet 
og nedlagt. 

FYR: Her skytes en av de siste salvene på FV715 i Steinsdalen. 
Om litt er hele den store Fosenvegene-utbyggingen ferdig. 

KAFFE: Daglig leder Knut Sundet i  
Fosenvegene AS mener kaffekopper er  
undervudert som kommunikasjonsmiddel.  
Nå er han ferdig med jobben, og selskapet  
er vedtatt avviklet. (Foto: Fosenvegene) 

MASKINFØRERE: Robert Karlsen t.v. og Sverre 
Segtnan har flyttet til andre prosjekter, etter 
drøyt to år på Fosen. 

 RYDDER: – Ei vanlig salve før mat, sier Joar Arne Sve (i midten). Han har hatt ansvaret for de 
fleste salvene i Steinsdalen. Sjekker røysa sammen med Gustav Melum t.v. og Oddmund Morken. 

NYANSATT: Terje Bekkevold er nylig ansatt 
som daglig leder i Røstad Entreprenør AS. 
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LONGYEARBYEN: – En utrolig spennende jobb for oss! Det er 
første gang vi er utenom fastlandet på oppdrag. Jobben er et stort 
steg videre, og byr på nye utfordringer. Den foregår i litt andre 
omgivelser enn vi er vant til. 

Det sier daglig leder Ann-Kathrin Storhaug von Rappe i Lesja 
Bulldozerlag AS. 

RASSIKRING FOR NVE
Maskinentreprenøren fra Lesja er nå godt i gang med en jobb for 
NVE Anlegg på Svalbard. Innbyggerne i Longyearbyen skal sikres 
mot fremtidige ras fra fjellet Sukkertoppen. Nå er de forberedende 
arbeidene for rassikringsprosjektet i gang. 

Første del er å rive og fjerne gammel infrastruktur etter husene 
som gikk i ras i 2015 og 2017, omlegging/bygging av ny vei og 
bygging av ny kulvert og anleggsveier. Dessuten er det utløst en 

opsjon som gjør at Lesja Bulldozerlag skal sortere og levere 35 
000 kubikkmeter 0-200 elvemasse fra Longyearelva. Massene skal 
brukes til å bygge den 400 meter lange og 5,5 meter høye rasvollen. 
En fire meter dyp dreneringsgrøft i hele murens lengde skal sikre 
at rasvollen står imot naturkreftene. 

 
STIKKER OG ADMINISTRATIVT
– Vi er også engasjert med stikningsingeniør og  prosjekt- og 
anleggsledelse utenom kontrakten. I produksjon skal vi være ti 
personer på plass fysisk, mens HMS, stikningsingeniør og ledelse 
er litt opp og ned, sier hun. 

Medarbeiderne går 14-14 rotasjon på jobben, og prosjektet syssel-
setter dermed minst 20-25 personer av bedriftens 50 ansatte. Jobben 
går nå fram til oktober, tar en vinterpause og starter forhåpentlig 
opp igjen i mai 2021. Ferdigstillelse er planlagt i oktober neste år. 

400 tonn maskiner 
fra Lesja til Svalbard
Lesja Bulldozerlag AS er vant til reisejobber. Nå er de i gang med en jobb ekstra 
langt hjemmefra. Nylig fraktet de 400 tonn maskiner fra Lesja til Svalbard. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

ANNERLEDES: Lesja Bulldozerlag 
AS er på jobb i nye omgivelser. 
(Alle foto: Lesja Bulldozerlag) 

ANKOMST: LBLs folk har akkurat ankommet. De går 14-14 turnus på 
den spesielle jobben på Svalbard. 
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LOSSING: Maskiner og utstyr 
ble skipet fra Ålesund, biler og 
lastebiler fra Tromsø. Her blir 
en 40 tonns Cat 340 losses på 

Bringkaia i Longyearbyen. 

PROSJEKT
LASErbUTiKKENLASErbUTiKKENLASErbUTiKKENTilbud fra 

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

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

laserbutikken.no

Nedo                        Primus2
                                  H2N+

Tyskprodusert automatisk 2-falls-
laser med høy kvalitet og meget 
god nøyaktighet. Levert i koffert 
med digitallasersensor, batteri og lader. 

Salg og service av maskinstyring, GPS, totalstasjoner, 
oppmålingsrekvisita, bygg og anleggslasere, 

kabel og metallsøkere. Eget verksted.

www.laserbutikken.no

Reduser dine kostnader med Webasto varmeløsninger

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

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

byggeleder fra Store Norske virker som seriøse og gode folk å 
jobbe med. Vi gleder oss og ser frem til jobben, sier Ann-Kathrin 
Storhaug von Rappe. 

LENGER TIL HAUKELI
– Til Svalbard fra Lesja. Det er en fryktelig lang reisejobb...? 

– Vi har åtte mann som jobber med tunnelforbedring på Haukeli. 
De bruker lengre tid på å komme seg på jobb. Det tar bare tre 
timer med fly de litt over 2000 kilometerne fra Oslo til Long-
yearbyen, sier hun. 

Logistikken til denne jobben har vært en ekstra utfordring. 
Arbeiderne reiser med fly opp og ned. Pakkelista må tenkes 
gjennom ekstra godt. Om det er noe som mangler, så er det ikke 
bare å snu i nærmeste rundkjøring og kjøre tilbake for å hente 
det. Flyttingen var også noe spesiell. 

Maskiner og utstyr måtte vaskes og desinfiseres før de ble sendt 
av gårde med båt fra Ålesund via Tromsø til Longyearbyen. Fem 
dager tok flytteoperasjonen. 

Det å arbeide på Svalbard skiller seg fra anlegg på fastlandet på 
flere måter. Permafrosten er én av faktorene. Tenk deg sjøl å jobbe 

med tele i bakken hele året. Én og en halv meter ned i bakken 
møter de permafrosten. 

MASSEHÅNDTERING
Kjøring og massehåndtering er også begrensninger. Det er svært 
strenge regler mot å kjøre på tundraen utenfor selve anleggsom-
rådet. Alt av forurenset masse må fraktes til fastlandet. Pukk og 
stein til muring sendes med skip fra fastlandet, mens løsmasser 
til bygging hentes ut av Longyearelva. 

– Hvorfor en jobb på Svalbard?
– Vi har den siste tiden regnet på jobber for rundt en halv 

milliard, som vi ikke har fått. Vi har regnet på alt vi har kunnet 
regne på. Derfor valgte vi å regne også på oppdraget NVE la ut. 
Vi vet at NVE er en god oppdragsgiver, og tenkte "hvorfor ikke?". 
Vi kan like godt reise dit som andre steder, sier hun. 

Kun to bedrifter deltok i konkurransen: Lesja Bulldozerlag og 
LNS Spitsbergen fra Svalbard. 

– LNS Spitsbergen ble kanskje noe overrasket over å få konkur-
ranse fra Gudbrandsdalen. Men samarbeidet med LNS har gått 
godt hittil, sier von Rappe. 

Første halvdel av august gikk med til å flytte folk og utstyr opp 
til Longyearbyen. Det er litt av en logistikkoperasjon, med en 
utstyrspark på totalt 400 tonn. Den består av blant annet:
• 2 lastebiler med henger
• 1 dumper
• 1 hjullaster
• 1 sorteringsverk
• 1 graver 40 tonn
• 1 graver 25 tonn
• 1 pickup
• 1 rørleggerbil
• 1 verkstedcontainer
• 1 lagercontainer

I tillegg har oppdragsgiver NVE Anlegg en 25-tonner og en 
30-tonner på jobben. 

– Biler ble kjørt til Tromsø og fraktet ut derfra. Resten av 
utstyret ble fraktet til Ålesund, først skipet derfra til Tromsø og 
deretter videre sammen med bilene til Longyearbyen. Alt gikk 
veldig bra. Nå er vi i gang. Vår oppdragsgiver NVE Anlegg og 

LÆRING: Oppdraget for NVE har 
en verdi på 15 millioner kroner. ELV: 35 000 kubikkmeter 

0-200 til å bygge rasvoll 
hentes ut av Longyearelva. 

NYTT: Lesja Bulldozerlag fikk levert en splitter ny Volvo 250 og et like 
nytt Keestrack sorteringsverk til jobben på Svalbard. 
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Fordi våre E-Air kompressorer har
suveren effektivitet, robust design, lave
driftskostnader, lavt støynivå og skaper
ingen lokale utslipp. En gul maskin med et
grønt hjerte, rett og slett. Prøver du!

Kan du velge? 
Velg elektrisk.

SERVICE 
ONCE EVERY 

000 HOURS/
YEARS

PACE

CONTROL THE AND FLOW 

PRESSURE AND FLOW

UP TO

OPERATIONAL COST SAVINGS, 
COMPARED TO DIESEL MODELS

SMALLER
THAN CONVENTIONAL 
COMPRESSORS

50%U
P 

TO

LIGHTER
THAN CONVENTIONAL 
COMPRESSORS

50%

U
P 

TO

COMPLIANT

SYSTEM

Finn din nærmeste forhandler på
mitsubishi-motors.no

NYE MITSUBISHI L200 
PERFEKT FOR NORSKE FORHOLD

3.790

LEASING 

Inkl. full X Edition utstyrspakke, 
vinterhjul og automatgir

Startleie kun kr 25.000*

per mnd.* ekskl. mva.

L200 X EDITION 
KUN KR

Nå er nye Mitsubishi L200 X Edition her – Ekstra mye for pengene!
Mitsubishi L200 X Edition er en topputstyrt modell spesialtilpasset norske kunders ønsker og behov. Med 
bunnsolid kvalitet, 4WD med overlegen fremkommelighet og avanserte sikkerhetsfunksjoner tar den drifts-
sikre arbeidskameraten deg trygt frem dit du skal – uansett vei og terreng.

L200 X Edition har en omfattende utstyrspakke verdt kr 100.000,- som inkluderer tilhengerfeste, plansprøytet 
bedliner, 18’’ lettmetallfelger, 265/65 R18 Cooper knastedekk, frontbøyle, LED-bar ekstralys, stilfull foliering, 
panserbeskytter m.m. - du sparer hele 50.000! Komplett bil – 4WD, automatgir, vinterhjul og metallic lakk er 
også inkludert i leasingprisen. Vi har biler klare for rask levering!

*Pris ekskl. mva. levert forhandler i Oslo. Bindingstid 36 mnd/45.000 km. Startleie ekskl. mva. kr 25.000. Totalpris eskl.mva Kr 161.440. Tilbudet 
er gyldig til 30.09.2020. **Pris er ekskl.mva, inkl. frakt og andre lev. omk. levert forhandler i Drammen. Forbruk: 8,8-9,7 l/100 km variert kjøring. 
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Ole Martin Manvik (59) fremstår som en typisk maskinentrepre-
nør; pratsom, trivelig, jordnær og rullingsrøykende. Når vi kommer 
hjem til gården hans utenfor Larvik, begynner vi imidlertid å ane 
at vi har med en litt spesiell person å gjøre. Og når han tar oss 
med inn i en gammel potetkjeller, forstår vi umiddelbart at vi er 
vitner til noe helt unikt.

EGEN FRIHETSGUDINNE
Gården er svært velstelt, med godt vedlikeholdte bygninger, strøken 
gressplen og snorrette hekker, men det er først når man kommer 
lenger inn på eiendommen at man begynner å heve øyenbry-
nene. Oppå en meget pent oppsatt steinmur står nemlig – som 
et monument – en over fem meter høy kopi av den velkjente 
frihetsgudinnen i New York. 

Kjellerdøra i bygningen ved siden av, er dekorert med et flott 
maleri, som røper noe av det som befinner seg innenfor. Maleriet 

er av en gammel amerikansk bil av typen Pierce Arrow, som gir oss 
assosiasjoner til mafiafilmer. Når Manvik åpner døra til det som 
opprinnelig har vært en potetkjeller, åpenbarer en rekke gamle 
veteranbiler seg – alle tilsynelatende i tipp-topp stand.

IMPONERENDE
Det første som møter oss er en T-Ford (1914-modell), som faktisk 
har vært brukt i TV-programmet Farmen, med Manvik som 
sjåfør. Videre innover er det flere T-Forder, to Pierce Arrower, 
en White 1924-modell og en Overland (1912-modell), som har 
vært kjøreskolebil og gått som drosje i Oslo. I tillegg står en Stude-
baker (1925-modell) og en Pierce Arrow (1929-modell) parkert 
på gårdsplassen, mens enda en Pierce Arrow (1927-modell) og 
selve kronen på verket, en Ahrens-Fox brannbil (1930-modell), 
som var i bruk i Texas på 1930-tallet, står inne i låven. Det er en 
mildt sagt imponerende samling.

Veteranbilkongen
Man skal lete lenge for å finne en mer imponerende samling amerikanske veteran-
biler enn hjemme hos maskinentreprenør Ole Martin Manvik.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

BILFANTAST: Ole Martin Manvik har en mildt sagt imponerende samling gamle amerikanske biler. Her er en Pierce Arrow 1929-modell (foran). 
Rekke 8 sylinder, 125 hestekrefter, 6 liter. Bilen er delvis restaurert og en favorittbil blant brudepar. Bak er en Studebaker 1925-modell, Duplex 
Phaeton. Den er delvis restaurert, og var ifølge Manvik politiets favorittbil på 20-tallet i USA. Bilen deltok på Studebakertreff i Haugesund i år.

VELKOMMEN INN: 
Bak denne vakkert 
dekorerte døra, i en 
gammel potetkjeller, 
befinner mesteparten 
av veteranbilsamlin-
gen til Ole Martin 
Manvik seg. 

BILENE BRUKES 
– Totalt, med ferdig restaurerte biler og pågående prosjekter, er jeg 
vel oppe i en 17-18 biler. Det å restaurere en bil som skal stilles ut 
på museum, er én ting. Men å restaurere en bil som skal fungere 
og brukes, det er et helt annet kapittel. Stort sett alle bilene her er 
i kjørbar stand. Det er viktig å få kjørt dem litt innimellom, ellers 
kan de «stå seg i hjel», forteller Manvik.

– Flere av bilene er populære til brylluper, skoleball, og lignende. 
De blir også brukt til å kaste litt glans over ulike arrangementer, 
som for eksempel var en av dem den første bilen som kjørte over 
den nye brua ved Farriseidet da den åpnet. Jeg leier også ut til 
utdrikningslag, men da helst til damer, for det går litt roligere for 
seg. Uansett er det greit med skinnseter, smiler han.

KLASSIKER: Ford Model T 1914-modell. 
Restaurert hos Manvik. Motor: 4-sylinder, 
med 2,9 liters volum og ca. 20 hester.

FESTFIN: En White Fire Truck, 1924-ramme, men bygd 
som en ca. 1910-brannbil. Bilen er restaurert ned til 
minste skrue. Manvik kjørte den i 17. mai-kortesje i år.
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KJØPTE BRANNBIL I INDIANA
– Vanlige sorte T-Forder, er jo nærmest hyllevare, mens de med 
messing er litt mer sjeldne. Alt av deler til T-Ford, og for så vidt 
også Studebaker, får man kjøpt på nettet og fraktet hjem med 
UPS eller lignende på et par-tre virkedager. Da er det verre med 
Pierce Arrow, for ikke å snakke om Ahrens-Fox. Deler til disse er 
vanskelig å få tak i, og helt umulig utenfor USA, fortsetter Manvik. 

– På 1920-tallet kosta en Pierce Arrow 7000 dollar, mens en 
T-Ford kosta 300. Man fikk jo 20-25 T-Forder for prisen av én 
Pierce Arrow! Men etter krakket i 1929 ble alt nærmest verdiløst. 
Folk greide ikke å betale, og bilene tatt inn av myndighetene og 
bygd om til brannbiler, sykebiler, likbiler og så videre. Denne 
Piercen, var opprinnelig en syvseter, som myndighetene gjorde om 
til en brannbil. Den kjøpte jeg av pensjonerte brannfolk i Indiana, 
forteller Manvik og peker på den helt spesielle laste-/brannbilen 
innerst i hjørnet i potetkjelleren. 

INTET SKOLELYS, MEN S I SLØYD
Ole Martin Manvik er født og oppvokst på gården utenfor Larvik, 
som han overtok fra foreldrene i 1999. Noe skolelys var han aldri, 

men i likhet med så mange andre i anleggsbransjen var han en 
typisk praktiker.

– Jeg var ikke så glad i det teoretiske. Når man må lære seg noe 
som er totalt uinteressant, så sitter det ikke lenge. Derimot likte 
jeg mer praktisk og fysisk arbeid, som man kunne se konkrete 
resultater av, forteller han.

– På skolen var jeg nok litt rampete, og det ble også en del skul-
king. Jeg fikk én S – det var i sløyd – men resten av karakterene 
er ikke noe særlig å snakke om. Jeg henta aldri vitnemålet, for å 
si det sånn. Bortsett fra sløydlæreren, kom jeg ikke noe særlig 
overens med noen av lærerne, og de dømte meg nok nord og 
ned. I voksen alder har jeg faktisk fått god kontakt med flere av 
dem, og det er litt artig. 

TIDLIG KRØKES
Anleggsbransjen fikk Manvik inn nærmest med morsmelka. 
Faren hans gravde for Brunlanes og Stavern e-verk, og allerede 
som 15-åring var han med og legge kabler i grøfta og rydde for 
høyspentlinjer.

– Da jeg var 18 år registrerte jeg meg som selvstendig nærings-

FORAN: Ford Model-T 1913-modell, Depot Hack. Bilen deltok i et  
jubileumsløp i 2014, 100 år etter «Det Store Automobilløpet», Norges  
første billøp. Løpet varte i 24 timer og var 56 mil langt. Denne bilen vant  
løpet, da det var den eneste av over 40 deltakende biler (som alle var over 
100 år gamle), som kom i mål. Femtallet på vinduet er startnummeret i løpet.
BAK: Norges eldste Studebaker 1914-modell. Det er en 5-seter touring.

AMERIKAFRELST: Det er klart man må ha en kopi av 
Frihetsgudinnen i hagen. Skal det være så skal det 
være! Statuen er over 5 meter høy, inkludert sokkelen, 
noe som tilsvarer 1:18 av den som står i New York.

RESTAURERT: Pierce 
Arrow 1927-modell, 
7-seter. Restaurert 
ned til hver minste 
skrue. Bilen har to  
fabrikkmonterte søke- 
lys som ble brukt til å 
se gatenavn (før det 
fantes gatebelysning). 
En av de første med 
aluminiumkarosseri. 
Motor: 6-sylinder,  
4,7 liter, 75 hester.

PANSER: Panserornamentene på de 
gamle veteranbilene er jo rene kunst-
verkene. Her er Pierce Arrow (venstre) 
og Studebaker. 

VEKKER OPPSIKT: Når man er ute 
og kjører med slike veteranbiler 
som denne, blir man møtt med 
mange blikk, hilsninger, og blide 
fjes. Og ingen tuter hvis det går litt 
sakte. Her koser Manvik seg på tur 
med en Studebaker 1925-modell, 
Duplex Phaeton.
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drivende. De første jobbene jeg hadde, var for e-verket. Jeg prisa 
bygging av høyspentlinjer, var ute med han som stakk ut, var med 
og ryddet for linja, og jeg fikk fram mastene og satte dem opp. Jeg 
fikk raskt et veldig godt forhold til e-verkssjefen, og det var han 
som ringte til lensmannen og sa at jeg måtte ha sprengningsser-
tifikat. Hvis man var kamerat med lensmannen og e-verkssjefen 
den gangen, så ordna det meste seg, sier han og ler.

BEGYNTE MED EN BRØYT
Etter hvert slutta han i e-verket, og begynte å ta på seg spreng-
nings- og fjellsikringsjobber. Han kjøpte da en Brøyt X2B, som 
han brukte til sprengningsjobbene. Manvik hadde fire ansatte på 
det meste, men etter krakket på slutten av 80-tallet kuttet han 
ned. I dag har han kun to personer som han leier inn ved behov.

– Jeg har aldri vært sjukemeldt. Men på slutten av 90-tallet fikk 
jeg en reaksjon etter å ha jobba i lang tid med våt dynamitt og 
våte hansker. Nitroglyserinen gjorde at ble kvalm og fikk alvorlig 
hodepine. Jeg har aldri vært så dårlig i mitt liv, og da kvelden kom 
trodde jeg nesten min siste time var kommet. Dermed faset jeg 
ut skytinga, men fortsatte lenge med fjellsikring. Men nå nærmer 
jeg meg 60 år, og selv om hodet vil så får jeg ikke lenger kroppen 
med på å henge i et tau og rappellere. De senere årene har jeg 
gått over til vann- og avløpsjobber, samt utgraving av tomter og 
andre grunnarbeider, mest for private og noe for kommunen, 
forteller han.

FRP-POLITIKER
I 1991 kom Manvik, nesten ved en tilfeldighet, inn i politikken. 
Han er fremdeles aktiv i Fremskrittspartiet, og sitter i dag i styret 
i Vestfold-Telemark FrP.

– Det var ikke sånn at jeg leste partiprogrammet og dermed 
bestemte meg for å begynne med politikk. Det var en som 
nærmest «lurte meg» og ville ha navnet mitt på en liste. Til 
slutt sa jeg «greit, jeg kan stå på siste plass». Sist gang jeg stilte 
til valg, i 2011, var jeg den i Vestfold som forserte flest plasser, 
så da endte jeg helt oppe på fjerde plass. Jeg har sittet i kommu-
nestyret i Larvik i 24 år for Frp. Det har vært artig, men har tatt 
mye tid, forteller han.

– Man får både venner og uvenner i politikken, men jeg har 
nok fått betydelig flere venner enn uvenner – og ikke bare i 
eget parti. Det er jo nettopp representantene fra partiene i 
motsatt ende av skalaen det kan være mest moro å ta en øl 
med, sier han og ler.

– Du må forresten få med, i og med at jeg har vært MEF-medlem 
siden 1994, at det å få inn Julie Brodtkorb som leder må være noe 
av det beste som har hendt MEF. Hun har det politiske systemet 
under huden og hun har et stort nettverk. MEF har alltid vært 
flinke og gitt høringsuttalelser. Problemet er at da er det som 
oftest for seint; da får man bare flikka litt på forslaget. Skal man 
virkelig forandre noe må man være med og påvirke i en tidligere 
fase. Julie kan dette, slår han fast. 

STARTET MED EN T-FORD
– Hvordan begynte så denne enorme fascinasjonen for gamle biler, 
og spesielt de amerikanske?

– Den interessen har jeg nok hatt siden jeg var guttunge. I gamle 
dager hadde de en 1926-modell T-Ford her på gården. Den var så 
gammel under krigen at tyskerne ikke gadd å ta den. Foreldrene 
mine kjøpte en ny bil etter krigen, men T-Forden ble aldri bytta 
inn, så den ble stående her på gården. På begynnelsen av 60-tallet 
var det en åpen grøft på jordet her som skulle fylles opp. I mangel 
på noe annet å bruke, så havna T-Forden nedi der. Den ligger nok 
fremdeles der nede ett sted. Jeg har lett etter den flere ganger, 
uten hell, men jeg har ikke gitt opp håpet ennå, forteller Manvik.

– Den første veteranbilen jeg kjøpte var nettopp en 1926-modell 
T-Ford – helt lik den som var her på gården. Den kjøpte jeg i 
Stockholm i 1998. Jeg fikk den til å fungere, den ble populær å 
bruke blant annet til brylluper, og jeg stilte selv opp som sjåfør, 
med flosshatt og sjakett.

FAVORITTBILEN – PIERCE ARROW
Siden har det altså blitt mange flere biler, men fellesnevneren er 
at de alle er amerikanske. 

– Når man har interesse for amerikansk historie, samfunn og 
politikk, var det naturlig å gå for en Pierce Arrow. Det var nemlig 
den offisielle bilen i Det hvite hus i Washington, fra president 
William Taft i 1909 og fram til 1938, da bilfabrikken gikk konkurs. 
Noe av det spesielle med Pierce, som jeg beit meg merke i fra 
gamle filmer, er at lyktene sitter i skjermene – et patent de tok i 
1913. Derfor er det veldig lett å se at det er en Pierce Arrow. Jeg 
begynte å se etter en slik bil, og i 2012 dukka det opp en i Chicago. 
Jeg heiv meg på første fly og kjøpte den, forteller han engasjert.

– Siden balla det litt på seg, og jeg har nå fire Pierce Arrower, 
noe som er ganske sjeldent i europeisk sammenheng. I Norge er 
det syv totalt, og det er færre både i Danmark og Sverige, kanskje 
også Tyskland. I hele verden regner man med at det eksisterer ca. 
2000 biler, hvorav de aller fleste naturligvis befinner seg i USA.

SJELDEN: Ahrens Fox-motor under 
restaurering. Dette er nr. 8 av 

totalt 23 som ble produsert. 18681 
cm3/150 hp/T-head, 6 enkle sylindre 

(ingen topp-pakning), 3 plugger per 
sylinder, 2 med magnet og 1 med coil. 

Motoren veier 1550 kilo.

UNIK: Den eneste gjenlevende Ahrens Fox stige-/mannskapsbil, med 
16 ståplasser og 2 sitteplasser, og med den store motoren (bildet over). 
Manvik har lagt ned mye tid i denne bilen.Fabrikken produserte ca. 20 
biler pr. år, fra 1911 til 1970-tallet.

POLITIKER: Skiltet  
på veggen røper 

hvilket politisk parti 
Manvik representerer. 
Han har sittet i kom-
munestyret i Larvik i 

24 år for Frp.
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Norges ledende  
leverandør av

miljøcontainere

BNS Miljø AS fusjonerer med Euroteknikk AS.
Vårt nye navn blir Euroteknikk AS.

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

CONTAINERE, MASKINER OG UTSTYR TIL KILDESORTERING

• Landsdekkende salg og service på vedlikehold  
og reparasjoner 

• Standard og kundetilpassede løsninger 

• Forsterket stålkvalitet om ønskelig – for lenger 
levetid 

• Kunnskap og erfaring gjennom flere tusen 
prosjekter

scootere hadde jeg aldri hørt om, og jeg spurte om han ville selge. 
Han ville beholde den ene, så da kjøpte jeg like godt de tre andre. 
Det ble laget totalt 3000 av dem i sin tid, og det er nok under 1000 
igjen i verden i dag, forteller han entusiastisk.

HVITE FRAKKER
– Da jeg var i Statene for å hente scooterne, kom jeg også over 
kopien av frihetsgudinnen, ved en ren tilfeldighet. Jeg så den langs 
veien i nærheten av Jacksonville i Florida, og jeg vrengte rundt 
og kjøpte den – på ren impuls. Vi ble nødt til å sette den stående 
oppå pickupen, for å få plass til den sammen med de tre scooterne. 
Det var nok litt av et syn da vi kjørte på motorveien, og det var 
tuting og vinking fra andre biler og lastebiler hele veien. Det var 
ganske moro, ler Manvik.

– Jeg fant forresten en gammel amerikansk brannhydrant der 
borte også, som jeg tok med. For det må man jo ha! Jeg skal spyle 
av maling og rust, pusse den og lakke den rød. Så skal jeg plassere 
den ved steinmuren, i nærheten av frihetsgudinne-stauten, sier 
han fornøyd.

– Er du rett og slett litt besatt av all denne samlingen? 
– Ja, det har nok kanskje gått litt til hodet på meg, dette her. Men 

så lenge det ikke kommer folk i hvite frakker og snakker forsiktig 
til meg og skal medisinere meg, så er det vel greit, sier han og ler. 

UNIK AHRENS-FOX STIGEBIL
Når Manvik blir spurt om hvilken bil i samlingen som er den 
mest spesielle, kommer svaret uten betenkningstid. Det er den 
12 meter lange Ahrens-Fox-brannbilen, eller «The Rolls Royce of 
fire engines”, som selskapet selv markedsførte dem som.

– Den dukka opp på en bilauksjon i Oklahoma. Jeg fikk frakta 
den til Ft. Lauderdale, hvor jeg måtte ha en 45-fots container for 
å shippe den over til Norge. Og da var det kun én cm plass igjen 
på hver side i containeren, humrer han.

– Da de bygde stadig høyere hus i New York og Chicago, så måtte 
de ha stadig større motorer for å ha krefter nok til stempelpumpa 
inne i disse brannbilene. Med en akkumulator ble det et enormt 
trykk. Til slutt, når husene ble flere hundre meter høye, måtte de 
likevel gi opp å slukke branner fra bakken. Av de 23 motorene 
som ble lagd, var det pumpe på 21 av dem. Det var altså kun to 
av dem som var stigebiler, som denne. Den ene gikk i New Jersey 
og den andre i Texas. Den i New Jersey ble senere bygget om, så 
dette er altså den eneste igjen i sitt slag i hele verden, sier han.

– Selve motoren er meget spesiell. Den har et volum på 18,5 
liter; omtrent 10-gangeren av en vanlig bil. Ikke engang dagens 
lastebiler er oppe i et sånt volum. I tillegg har den tre plugger per 
sylinder. Det viste seg imidlertid at både stempler og råder var 
fjernet fra motoren før jeg kjøpte den. Stemplene er 6 tommer i 
diameter og rådene er 56 cm lange, så det er jo noen enorme greier. 
Nye stempler og råder er nå bestilt fra et verksted i Statene, så 
snart kan jeg endelig kan få den i gang. Det skal bli litt av et syn!

 
I DEN INNERSTE KRETSEN
De bilene og delene Manvik er ute etter, er som oftest ikke lett å 
få tak i, så han bruker en del tid på nettet – til alle døgnets tider. 

– Det går noen timer i uka, for å si det sånn. Jeg er inne og 

sjekker diverse nettsteder hver eneste dag. På grunn av tidsfor-
skjellen er jeg ofte oppe om natta for å sjekke auksjoner. Da har 
jeg gjerne vekkerklokka på halv tre, for kvart på tre går det ut en 
auksjon, sier han.

– Dukker det opp noe helt spesielt, så bruker jeg ikke mange 
timer på å skaffe meg flybillett til USA. De første bilene kjøpte jeg 
i Danmark og Sverige, og det var først i 2011 at jeg dro til Statene 
for å kjøpe bil. Siden har jeg vært to ganger i året der borte. Turene 
går gjerne til New Jersey, Florida og California, og selvfølgelig til 
den store Hershey-messa i Pennsylvania på høsten. Nordmenn 
er populære der borte, og når jeg sier jeg har fire Pierce Arrower, 
så er man fort inne i den innerste kretsen, smiler han.

HARLEY DAVIDSON-SCOOTERE
Foruten alle bilene, samler Manvik også på andre ting, som også 
er stilt ut i potetkjelleren og låven.

– Jeg har begynt å samle på de ulike historiske amerikanske 
flaggene – og de skal helst være gamle. Jeg har flagg med både 50, 
48 og 13 stjerner, så nå gjenstår bare et med syv stjerner, før jeg til 
slutt henger opp sørstatsflagget. Å bare henge opp et sørstatsflagg 
er jo ikke helt stuereint lenger, men tar man med hele historien, 
så er det greit, sier han.  

Han har også en flott samling av 10 klassiske panserornamenter 
i messing, som er plassert i en søyle inne i potetkjellerne. I tillegg 
har han fått tak i en samling med åtte gamle malerier av billøpet 
New York-Paris, som alle er malt av samme kunstner tidlig på 
1900-tallet. 

Sist, men ikke minst, har han gått til anskaffelse av tre scootere 
fra Harley Davidson. 

– En amerikaner som var på besøk her hadde akkurat kjøpt opp 
en Harley-samling på 19 motorsykler, hvorav fire var scootere. Slike 

«Det har nok kanskje gått 
litt til hodet på meg, dette her. 
Men så lenge det ikke kommer 
folk i hvite frakker og snakker 
forsiktig til meg og skal medisi-
nere meg, så er det vel greit.»

Ole Martin Manvik

FRA BRANNBIL TIL LASTEBIL: En Pierce Arrow, som ble ombygd til brannbil på 
1930-tallet. Delvis restaurert i USA, ombygd til lastebil med 5 cm eikeplan. Motor: 
Rekke 8-sylinder, 6 liters volum, 125 hestekrefter.

FIASKO: Harley Davidson Topper. Ifølge Manvik den 
største fiaskoen for Harley noensinne. Kun 3000 slike 
ble produsert fra 1961 til 1965, og det er ca. 1000 
igjen i dag. Tre eksemplarer står ferdig restaurert 
hjemme hos Manvik. Motor: 168 cm3 / 9 hester.

MASKINENTREPRENØR: Selv om han bruker mye tid på både veteranbiler 
og politikk, er det maskinentreprenør Ole Martin Manvik er. 
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SKOGSKOG

Bratt drift i Telemark
Det er bare et par kilometer i luftlinje til velteplassen. Men lassbæreren må  
lirke seg opp og ned i S-er i fjellsida, og bruker nær tre timer på en syklus.  
Hogstmaskinen klatrer rundt i terrenget, med en produksjon på en brøkdel av 
flatmarkhogst. – Velkommen til en helt vanlig dag i skogen i vestre Telemark,  
sier Guttorm Dalen (46) og Frode Dyrland (48). 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

Sted: Åmotsdal

ÅMOTSDAL / SELJORD: Parhestene 
i Åmotsdal lever av hogst i vanskelig 
terreng, og må gjøre det lett for hver-
andre. Da er det godt å ha lang erfaring 
fra anlegg.  

– Du blir jo gradvis vant til det. Men 
det er vanskelig å tjene penger når det 
er så bratt. Men det er jo moro, da. En 
guttedrøm å jobbe med sånn kjøring. 
Vi elsker å finne drifter der det ikke er 
drivverdig, og så få det ut. Steder der alle 
andre sier "nei, det går ikke". Det liker vi. 
Ellers blir det som en fabrikkjobb. 

Frode Dyrland ler mye. Vi er på vei fra 
velteplassen, og kjører lassbærerveien 
oppover mot en drift i Åmotsdal i Tele-
mark. Eller Dyrlandsdalen, for å være 
litt mer presis. 

LATTERLIG BRATTE
Bakkene foran oss er latterlig bratte, og 

i våre øyne ingenting å le av. For Frode 
Dyrland er det bare en vanlig dag på 
jobben. Dette er hans hjemmebane, med 
gården han kommer fra innenfor syns-
vidde litt lenger opp. 

– Nei nei nei, dette er ikke bratt. Bare 
vent til vi kommer oppi der. Der synes jeg 
óg det er bratt. Kunsten er å legge veiene 
slik at vi kommer opp. Vi liker helst å 
grave våre egne veier. Det siste året har vi 
heldigvis hatt en kjempeflink kar sammen 
med oss. En pensjonist, som har jobbet 
hele livet for seg selv med skogsbilveier 
og slikt. Men han har vel tenkt å roe litt 
ned snart. 

SKUMMELT NEDOVER
– Har du vært borti kjøring der du har 
tenkt "dette er på grensa"?

– Ja. Men det er ikke ofte. Det er nesten 
aldri et problem oppover. Det er når du 

skal ned igjen med fullt lass det kan bli 
skummelt. Spesielt med mye berg. Da kan 
du fort skli. Man kjenner det på magefø-
lelsen når du er på grensa. 

– Har du en plan hvis du begynner å skli? 
Her tar det en stund før det slutter å rulle...

– Ja, jeg har en plan: Full sving. Det er 
bare å få den til velte med én gang, før den 
får fart. Jeg har reist én gang før, med en 
gammel Kockum. Det var en forferdelig 
følelse. Men her er sikkerheten så bra at 
det er ingen fare. Hvor ofte hører man 
om skader og ulykker i skogen nå? Dette 
er en trygg jobb. Men det ser jo brutalt 
ut. Jeg hadde en passasjer med opp her 
for en stund siden. Opp her fikk hun litt 
åndenød da hun kikka bakover. Men ho 
takla det godt, ler han. 

– Oi, vi skal opp der, ja..! Hva med når 
du skal nedover igjen, med fullt lass. Er 
det verre? 

BRATT: Både hogger og 
lassbærer klatrer rundt 
i terrenget. (Alle foto: 
Jørn Søderholm)
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Vår nye G-modell med 6 hjul kan vi nå levere med 26.5” 
hjuldimensjon som gjør den til det perfekte valget i 
snørike områder. Velger du 8 hjul får du en ekstrem stødig 
maskin med lavere marktrykk og en fabelaktig klatreevne. 
Dette er en allroundmaskin for bæresvak skogbunn og 
bratt terreng. Med IBC, intelligent kranstyring, får du en 
mer effektiv og lettere hverdag.

1170G

JohnDeere.no

Intelligent kranstyring 
er tilgjengelig på 1170G 
hogstmaskin.

1908_John_Deere_helside.indd   1 22/08/2019   08:25

FFøøllgg  oossss  ppåå  vvåårr  
ffaacceebbooookk--ssiiddee,,  

    JJoohhnn  DDeeeerree  FFoorreessttrryy  AASS

– Neida. Må bare ta det med ro når den 
tunge bakvogna bryter rundt svingene. 
Maskinen holder godt på hydrostaten. 
Man må bare aldri være borti bremsen, 
så går det bra. 

MAXIFLEET
Vi er forbi et par av de aller seigeste og 
bratteste kneikene, og kommer inn mot 
selve driften. På skjermen med program-
met MaxiFleet ser vi både driftsområdet, 

hva som er hogget og hvor lassbæreren 
allerede har vært. 

Oppi et hjørne ser vi også hvor hogst-
maskinen er nå. Dyrland kaller opp makker 
Dalen på radio. Tjue minutter senere er 
vi framme. Maskinene stoppes. Nå er det 
mat og kaffe. Guttorm Dalen har gjort klar 
"kantina" til oss: Tre stokker i passe høyde 
til å sitte på. Her er det ingen problem å 
overholde koronameteren. 

Det er stort sett de to på jobb sammen. 

De har holdt på i fem år med drift i skogen 
på fulltid. Hele tiden sammen. Dyrland i 
lassbæreren, Dalen i hoggeren. I starten 
var begge ansatt i Dalens selskap, men nå 
er det organisert i hvert sitt AS. Begge har 
lagt bak seg mange år i anleggsbransjen. 

GRAVEMASKIN 
Dalen kjørte gravemaskin i ti år. Dyrland 

har også fagbrev som anleggsmaskinfø-
rer. De siste årene var han stuffreparatør i 
tunnel, og brukte dagene til å lade på stuff 
sammen med skytebas. 

Tunneldrift er mer som fabrikkaktig 
produksjon sammenlignet med skogsdrift. 
Men det er likevel en viktig parallell mellom 
livet på stuff og livet i skogen. 

– Samspillet. To karer som må jobbe 
godt sammen. Det er bare oss to, og da 
må det funke. Alt henger tett sammen. 
Arbeidsflyt, effektivtet og økonomi. Det 
er viktig at vi tenker på hverandre. At vi 
gjør det lett for hverandre. Det er helt likt 
i tunnel og i skogen. Om han i hoggeren 
bare tenker på seg selv, og hiver tømmeret 
fra seg, så blir det vanskelig for meg. Da 
skjærer det seg. Vi må hjelpe hverandre. 
Det vokser vi på. Vi har kjent hverandre 
siden barndommen. Samarbeidet fungerer 
godt. Det er nok derfor vi trives så godt 
sammen. Derfor greier vi å overleve i dette 
terrenget, sier Dyrland. 

Driften vi besøker er ganske stor. To tusen 

PARHESTER: Guttorm Dalen 
(t.v.) og Frode Dyrland jobber 
stort sett sammen. 

BELTER: Klatreegenskapene utnyttes til fulle. Kjettinger er håpløst, her er det belter som gjelder. 
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kubikkmeter har de tatt ut for AT Skog. Noe 
ble hogget i fjor, det meste sist sommer. Nå 
gjenstår bare tre-fire hundre kubikk til, så 
skal de flytte seg til en drift i nærheten. Der 
er det enda brattere. Så bratt at innkjøringen 
må legges i en større omvei. 

Skogeieren har fått tilskudd fra regjerin-
gens "koronapakke" til skogsnæringen, der 
offentlige midler har blitt gitt som tilskudd 
for å drifte skog som ellers ville blitt stående. 
Dette terrenget er et godt eksempel på den 
typen skog. Bratt og jævlig, med tømmer 
stående ganske uveisomt til. 

BRUKER MYE TID PÅ KUBIKKEN
Prisen her er satt til 160 kroner pr kubikk. 
Men det er ikke nok til å betale det driften 
koster. 

– Hvis du kan kjøre og hogge tett, så 
produserer du noe helt enormt. Gjerne 50 
kubikkmeter i timen. Her må vi kjøre rundt, 
fram og tilbake, opp og ned. Vi bruker så 
mye mer tid på kubikken. Det varierer 
fra dag til dag. Helt ned mot fem kubikk i 
timen. Ti kubikk i timen er ikke uvanlig, 
sier Guttorm Dalen. 

Mange steder er det uråd å nå fram for 
hogstmaskinen. Motorsaga brukes hele 
tiden på sånne drifter. Da må hogstmas-
kinen som faktureres 2000 kroner i timen 
stå og vente. Sånne ting er med på å gjøre 
drifter som dette dyrere enn flatmarks-
drifter. 

Men så får de også ut mer tømmer av 
et vanskelig terreng. Noe lignende er det 
for lassbæreren. I enkelte partier er det for 

bratt til at lassbæreren kan kjøre og laste 
opp, selv om hogstmaskinen når fram. Da 
tar Dalen i hoggeren den ekstra jobben med 
å trekke tømmeret bort til kjøreveien, der 
Dyrland i lassbæreren får tak i det. 

LOGGFØRER
De to bruker Komatsus programvare Maxi-
Fleet for alt det er verd. Det loggfører alt 
som skjer. Informasjonen derfra er svært 
nyttig når det skal gis priser på utfordrende 
drifter i Telemarks bratte fjellskog. 

Dalen og Dyrland har lang erfaring i å 
jobbe i vanskelig terreng. For dem er det 
"bare" vanlig jobb. Sikkerheten er de nøye 
med. 

– Man gjør hele tiden vurderinger av 
terrenget. Når det er så vått som nå må 
man være ekstra påpasselig. Derfor kjører 
vi på belter. Kjettinger er ubrukelig i terreng 
som dette. Man må hele tiden følge med. 
Jeg slipper meg aldri utenfor en ukjent kant 
uten at jeg har vært ute og sett. Så har jeg 
heller aldri hatt uhell. 

Guttorm Dalen banker forsiktig i stokken 
han sitter på. Han har holdt på i skogen 
helt siden han fikk sin første motorsag som 
15-åring. De siste fem årene altså på fulltid, 
sammen med makker Frode Dyrland. Begge 
har det samme lidenskapelige forholdet til 
jobben, bratte og knotete drifter – og ikke 
minst friheten i å jobbe i skogen. 

– Lastinga er også en utfordring i sånt 
terreng. Man sitter ikke akkurat i vater! 
Krana mister kraft til å bryte, og alt går 
saktere. Jeg elsker sånne utfordringer! Vi 
har hatt noen drifter på flat mark også. Men 
det blir fort kjedelig, ler Dyrland. 

KUBIKK: I vanskelig terreng må man jobbe 
hardere for hver kubikkmeter. 

NEDOVER: Opp er greit. Det er nedover det blir skummelt. Her er det bare å ligge 
unna bremsen, og la maskinen henge på hydrostaten. 

VANSKELIG: Drifter der andre sier "nei, det går ikke", der trives Frode Dyrland (t.h.)  
og Guttorm Dalen best. 

KORONA: Regjeringens  
"koronapakke" ble blitt gitt  
som tilskudd for å drifte skog 
som ellers ville blitt stående. 
Dette terrenget er et godt 
eksempel på den typen  
skog. Bratt og jævlig,  
med tømmer stående  
uveisomt til. 

SKOG
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Utstyr og 
kunnskap i 
bratt terreng
20 millioner kubikkmeter skog står hogstmoden i bratt terreng. 
Det trengs riktig kunnskap og riktig utstyr for å få det ut. Norske 
Owren AS leverer taubaner til Russland og Canada. Har akkurat 
levert nyutviklet stor taubane til norsk entreprenør.  
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

HAFJELL: I slutten av august møttes rundt 
150 fagfolk til en skogsdag med særskilt 
fokus på drift i bratt terreng. Ordentlig 
bratt, altså. Så bratt at det ikke ikke er mulig 
eller hensiktsmessig å kjøre skogsmaskiner 
på vanlig måte. 

Etter en koronaregulert adgangsprose-
dyre så streng vi sjelden ser i skogen, fikk de 
oppmøtte først høre kloke ord fra inviterte 
innledere: 
• Ole Bakke, daglig leder i Kystskogbruket.
• Torill Eidsheim, stortingsrepresentant  
 fra Hordaland.
• Julie Brodtkorb, adm.dir. i MEF.
• Gudmund Nordtun, adm.dir i Glommen  
 Mjøsen Skog. 

Det hele under trygg ledelse av Bjørn 
Lauritzen i MEF Skog, og med en used-
vanlig godt passende talerstol laget spesielt 
for anledningen. 

OPPMERKSOMHET
Fagfolk i den nisjen av skognæringen som 
driver i i bratt terreng er ikke bortskjemt 
med oppmerksomhet, verken fra myndig-
heter, media eller andre. 

Alle med taletid benyttet den til å forsikre 
om at vi trenger også de som driver i bratta. 

– Om vi skal oppfylle alle ambisjoner 
om økt bruk av tre, så trenger vi også de 
20 millioner kubikkmeterne som står 
hogstmoden i bratt terreng. Da trenger vi 
også folk som har kompetanse til å hogge 
i vanskelig terreng. Det trengs både for å 
hente ut tømmeret, og som en beredskap 
ved eksempelvis klimaskader. 

Det sa Gudmund Nordtun i Glommen 
Mjøsen Skog. 

– Vi jobber for at denne næringa skal 
være liv laga. Vi ser verdien i det de gjør. 
Taubanedrift er en nisje, men den er en 
utrolig viktig del. Den er også et viktig ledd 
i den store kjeden. Vi jobber for at næringa 
skal ha gode rammevilkår, og at man i frem-
tiden skal kunne satse i denne næringa. 

KAN MISTE TAUBANEDRIFT
Det sa stortingsrepresentant Torill Eids-
heim. Også Julie Brodtkorb i MEF pekte 
på at det er viktig å få fart på taubanedrift. 
Ellers kan vi komme til å miste hele drifts-
formen. 

Etter taler – og lunsj – var det tid for det 
de fleste tok turen opp i Mosætervegen, 
godt oppe i Hafjells landskap av skiheiser og 
hytter: Demonstrasjon av utstyr. Nærmere 

Sted: Hafjell

BRATT: Nei, dette er ikke et fototriks. 
Kameraet er helt i vater. Det er ikke 
lett å drive i så bratt terreng. (Alle 
foto: Jørn Søderholm) 

ØNSKET: Stortingsrepresentant Torill Eidsheim  
(t.v.) og Julie Brodtkorb i MEF benyttet taletiden  
til å understreke at taubaneentreprenører er 
både ønsket og nødvendig. 
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bestemt to typer taubane, for å hente 
tømmer ut av terreng som er utilgjengelig 
for maskin. Dessuten ble det demonstrert en 
T-Winch, en dieseldrevet og beltegående 
liten kraftplugg, som danner en ekstra 
forankring og klatrehjelp for skogsmaski-
ner i bratt terreng. 

OWRENS STORE NYHET
Owren AS benyttet dagen til å vise fram 
sin største nyhet på lenge, både bokstavelig 
og billedlig talt. 

Owren 450 er en nylig utviklet og nybyg-
get taubane. Maskinen er bygget opp fra 
grunnen av Owren AS selv. Den er en selv-
drevet og selvforsynt enhet, bygget på en 
John Deere lassbærer for transport. 

– Norge hadde en epoke på 90-tallet med 
mange entreprenører som drev med dette 
over hele landet. Vi avvirket mye tømmer. 
Taubane koster litt mer, men gir gode resul-
tater. Terrenget i de bratte liene forblir 
intakt, og overvannet følger de veiene det 
skal. Ingen graving, ingen sundkjøring av 
terreng. Dessuten slipper vi at tusenvis av 
kubikkmeter blir stående igjen i bakkant, 
i felt for bratt for maskin. 

Det sa Vidar Rørvik til de fremmøtte. Han 
er daglig leder i Rørvik Taubanedrift, og har 
drevet med taubane i en årrekke. Det var 
han som bestilte den nye vinsjen av Owren. 

LØPENDE BÆREKABEL
Den er bygget etter de samme gamle prin-
sippene som tidligere Owren-kraner. Den 

har et løpende bærekabelsystem, med en 
"interlocket" hydraulisk krets som overfører 
ca 70 prosent av bremsekreftene i løpe-
katten til trekkrefter på neste lass. Owren 
har bygget sånne maskiner siden tidlig på 
90-tallet, og har levert maskiner til både 
Russland og Canada. I Norge har det lenge 
vært stille om taubaner. 

Rørvik har selv tre av de tidligere maski-
nene Owren har bygget. 

– Den nye vinsjen er sterkere og raskere, 
og har en innebygget automatkjøring. Du 

kan bare trykke på en knapp, så går den 
opp av seg selv. Og kommer ned igjen like 
automatisk. Det er den nye styrken. Det 
første lasset kjøres ut som en lærekurve, og 
så programmeres automatikken etter det. 
Vinsjen kan betjenes både fra terrenget og 
dagstasjon, sier Rørvik. 

Taubanemaskinen har et tårn som rekker 
opptil 17 meter opp. Løpekatten går opptil 
ni meter pr sekund, og maskinen kan med 
en trekkraft på seks tonn fint dra med seg 
et par kubikkmeter tømmer pr. hiv. 

TAUBANE: Norske Owren AS har bygget taubaner siden 
90-tallet. Dette er deres nyeste og største maskin.  

KUNNSKAP: Denne gjengen står bak den nye taubanevinsjen fra Owren. F.v. montør Odd Ivar 
Bratthovde, Vidar Rørvik, prosjektleder og styreformann Johs Owren i Owren AS og konstruktør 
Magne Bergseth. Bratthovde og Bergseth er egentlig pensjonister, men benyttet gjerne anlednin-
gen til å bygge den nye maskinen. 

DEMONSTRASJON: Torbjørn Frivik  
Taubanedrift AS demonstrerte en av  
sine Konrad KMS taubaner. 

VINSJ: En T-Winchen holder skogsmaskinen, og hjelper 
til i klatringen når det blir for bratt til  å kjøre trygt. 

BAKKE: Fortsatt i tvil? 
Du vet det er bratt 
når gutta må "sette 
sjøbein" for å ta seg 
fem minutter. 

Store fordeler ned i minste detalj. 

Oppdag fordelene i vår interaktive 360-visning på komatsuforest.no/2020

Komatsu 2020 er her! 
Vi har finpusset våre skogsmaskiner og resultatet er menger av nyheter for en mer lønnsom og 
enkel hverdag. En ny kraftfull Steg5-motor med oppgradert ADBlue-system. Neste generasjons 
kontrollsystem. Enklere servicevedlikehold, MaxiVision for produksjonsplanlegging og samarbeid 
mellom fører og maskin, og enda flere nyheter som gjør ditt arbeid mer produktivt og behagelig. 

www.komatsuforest.no
Komatsu Forest AS
 2335 Stange, tlf: 90178800
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Har fått eksklusiv 
godkjenning for 
glidestøp 
Asfalt & Maskin AS har fått godkjenning på glidestøp av kantstein og betong- 
rekkverk til all offentlig vei og tunnel. Det har bare tre i Norge fra før. 
Tekst: Jørn Søderholm – jos@mef.no

STØP: Ferdig støpt betongrekkverk står igjen 
etter maskinen når Asfalt & Maskin AS er på 

jobb. Betongarbeider Olav André Klyve Rehn 
(nærmest) styrer, mens kollega Even Sellevold 

sikter. (Alle foto: Jørn Søderholm)
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* SKAPHENGERE 
* VAREHENGERE 
* TIPPHENGERE 
* KJØLEHENGERE 
* SALGSVOGNER 
 

* SPISEVOGNER 
* SPESIALVOGNER 
* TOALETTVOGNER 
* BADEVOGNER            
* BOLIGVOGNER 
* TILHENGERE 
 

      FOR PROFESJONELLE BRUKERE! 

VI HAR LØSNINGER FOR 
SMITTEVERN 

 

OSTERØY: – Om vi er glad for det? Ja, veldig! Vi er ganske små. 
Jeg er stolt av at vi har fått på plass denne godkjenningen. Doku-
mentasjonen har vi fått på plass med egne ressurser, uten en stor 
avdeling til å håndtere sånt. 

Det sier Stian Garnes, daglig leder i Asfalt & Maskin AS. Firmaet 
holder til på Garnes, et drøyt steinkast fra broen mellom fastlandet 
og Osterøy. Eller en halvtimes kjøring utenfor Bergen, om du er 
usikker på geografien på Vestlandet. 

SAMSVARSGODKJENNING
Godkjenningen Garnes er så stolt over ble utstedt av Statens 
vegvesen Vegdirektoratet i mai i år: "Samsvarsgodkjenning av 
Asfalt & Maskin H2D90 glidestøpt rekkverk", heter det. 

Egentlig er det to slike godkjenninger, på henholdsvis H2D90 og 
H2E90. Det vil si to ulike profiler på ferdig rekkverk. Med henvis-
ning til produktsertifikat og håndbok N101 sies det på tindrende 
klart byråkratisk vis at rekkverket oppfyller alle relevante krav. 

– Med grunnlag i ovennevnte gis herved adgang til bruk av Asfalt 
& Maskin H2D90 rekkverk på offentlig veg i Norge. Rekkverket 
kan benyttes som midtrekkverk, sies det nøkternt i dokumentet 
fra Vegdirektoratet. 

OFFENTLIG VEI
For firmaet betyr dokumentet at de nå er "inne i varmen", og kan 
levere glidestøpt rekkverk til alt av offentlige veier. Det er det 
bare tre andre aktører i landet som har: NCC, Sirdal Veibetong 
og Veisikring AS. 

Nå kan Asfalt & Maskin AS ta opp konkurransen med de andre 
for fullt på markedet for glidestøp av kantstein og rekkverk. Det 
er en nisje og en type veiprodukt som er på god frammarsj. 

Bedriften ble startet for snart 30 år siden, med Stians far Roald 
Garnes som en av grunnleggerne. Vi møter far og sønn i Lonevåg 
på Sotra. Her støper selskapet et stykke betongrekkverk på det 
som skal bli en tilførselsevei til et nytt boligområde. 

Rutinene hos det fire mann store arbeidslaget sitter godt. Sam- 
arbeidet med sjåførene fra OH Betong og Nytveit Transport flyter 

Sted: Osterøy

FORNØYD: Far Roald Garnes startet firmaet for 30 år siden. 
Nå har sønn Stian Garnes tatt over som daglig leder.

LURER: Mange som ser glidestøp for første gang lurer på om betongen virkelig kan stå av seg selv. 
Det kan den. Even Sellevold kontrollerer sidedeksler mot terrenget. 

MATING: Lars Helland  
mater betong fra bil  
til maskin. Maskinen  
styrer etter skinnene  
på bakken.

KONTROLL: Bas 
Vidar Thunestveit 
kjører maskinen, 
med full oversikt 

fra "broen". 

«Mange som ser det for første 
gang lurer på om det faktisk 
kan stå av seg selv»

Stian Garnes
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Norges største rekkverksentreprenør

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

post@krokkasser.no – 911 90 404

Stort lager

Import/salg av 
krokkasser og NC-hengere

se mer på www.krokkasser.no
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Både far og sønn Garnes og gutta i arbeidslaget er vant til fasci-
nerte tilskuere når de jobber. De har holdt på i mange år med 
glidestøp. Helt siden 1993 med betongmaskiner, og i ti år med 
stor støpemaskin. 

– Mange som ser det for første gang lurer på om det faktisk kan 
stå av seg selv, humrer Stian Garnes. 

NYE BEIN Å STÅ PÅ
Rundt halvparten av virksomheten i firmaet går med til støping 
med betongmaskiner. Den andre halvparten går i asfalt. De har 
mye å gjøre, spesielt i den vanlige høysesongen for betong og 
asfalt. Garnes tror godkjenningen som er så formelt viktig for å 
kunne bygge på offentlig vei vil gi bedriften nye kunder og nye 
bein å stå på. Spesielt om vinteren. 

– Vi har støpt ute med den store maskinen ned til minus ti 
grader. Vi prøver å få til jobber med støping i tunnel om vinteren, 
sier han. 

Neste år runder firmaet 30 år. Selv har han vært involvert i 
bedriften mer eller mindre hele livet. For 6-7 år siden begynte han 
å jobbe for fullt. De siste tre årene har han skaffet seg utdannelse, 
som fagingeniør anlegg, på Bergen tekniske fagskole avdeling Voss. 
Der tok han sin siste eksamen nå rett før sommeren. Det siste 
året har han hatt ansvaret som daglig leder i bedriften, parallelt 
med skolen. 

– Det var drøye dager, ja. Men også veldig interessant. Nå gleder 
jeg meg bare til å kjøre på for fullt med utvikling av bedriften. Vi 
skal bli best i bransjen, også på betongrekkverk, sier Stian Garnes.  

sømløst. De har samarbeidet i mange år, og vet hva det går i. 
Det tar litt tid med rigging og klargjøring. Men når det først 

er gjort, så går det i fascinerende tempo å trykke ut 85 meter 
sømløst betongrekkverk. På full gass kan gutta legge ut 300 meter 
betongrekkverk om dagen. 

Mindre kanter kan produseres opptil 500 meter om dagen. Det 
tar omkring en tredjedel av tiden sammenlignet med konvensjo-
nell støp i forskaling. 

STØPING MED MASKIN
Styreskinna legges på bakken foran maskinen. 12 mm kamstål til 
armering mates inn forfra, mens en bortimot jordfuktig betong 

mates fra trommelen ned i utleggeren, en tre år gammel Wirtgen 
SP25i. Bak maskinen tyter på nesten magisk vis ut et fiks ferdig 
rekkverk i eksakt riktig profil. Chris Larsen går etter med pusse-
brett, kost og vann. Litt manuelt arbeid er det alltids, om enn 
mest i starten. 

Dette rekkverket støpes i standardhøyden, 90 cm. Men det 
kan støpes helt opp til 110 cm, om man ønsker det. Det ferdige 
rekkverket oppfyller krav til styrkeklasse H2 og skadeklasse C. For 
de fleste av oss sier det ikke så mye, men dette er kraftige saker! 
Det kan eksempel stå imot sammenstøt av en lastebil 80 km/t i 
45 graders vinkel uten å ryke. Om en personbil gjør det samme 
blir det bare skrammer i rekkverket. 

AKTUELT

FORT: Gutta i Asfalt & Maskin AS 
kan støpe 300 meter rekkverk og 
500 meter kantstein pr dag. 

JORDFUKTIG: Glidestøp 
stiller spesielle krav til 
betongens konsistens. 

PUSS: Betongarbeider 
Chris Larsen går over med 
pussebrett, vann og kost. 
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– Vi er svært opptatt av den praktiske opplæringen. Det er det 
man lærer mest av. Ikke alle er like sterke teoretisk, så vi forsøker 
å involvere dem i hvert eneste steg på prosjektene de er med 
på. De får da reelt ansvar, og må ta beslutninger selv, men de 
blir selvfølgelig veiledet og fulgt opp av noen med erfaring og 
kompetanse. Det forteller daglig leder i Becker Entreprenør 
AS, Line Becker.

– Vi tror at jo mer innsikt du har i alle prosesser, jo bedre jobb 
vil du gjøre i alle deler av bedriften. Skal du bli en god lagspiller, 
må du kjenne til hva som kommer både før og etter den jobben 
du til enhver tid gjør. På den måten ser man helheten på en 
bedre måte. Hva koster det for eksempel å grave denne grøfta? 
Hva koster røret som skal graves ned? Hva er konsekvensen 
hvis vi gjør feil? Vi bruker en del ressurser og tid på dette, men 
det er verdt det. Målet er jo at lærlingene skal bli værende her 
i bedriften lenge.

BEDRIFTSKULTUR
– Hvorfor tar dere inn lærlinger?

– Ved å ha lærlinger i bedriften, får vi inn nye perspektiver. 
Kanskje tar de med noe lurt eller nytt fra skolen. Vi er veldig 
opptatt av involvering, og lærlingene skal være en del av laget fra 
første stund, forteller daglig leder Becker.

– Lærlingene er jo våre fremtidige medarbeidere, og ved å ta 
dem inn allerede som lærlinger så får vi forma dem litt slik vi 
selv ønsker. Vi får dem inn i vår bedriftskultur, vår tenkemåte og 
hvordan vi ønsker å fremstå som bedrift. I tillegg er det krav om 
lærlinger i offentlige kontrakter, enten vi er hovedentreprenør 
eller underentreprenør.

BEDRIFT I VEKST
– Hva er de viktigste egenskapene dere ser etter når dere tar inn 
lærlinger?

– Holdninger og interesse. Alt annet kan man lære seg, slår 
Becker fast.

– Vi er ikke så opptatt av karakterer. Vi mener at dersom du har 
nok interesse og riktig holdning, så er det tilstrekkelig for å kunne 
bli en dyktig fagarbeider. Fravær ser vi derimot litt på. Vi pleier 
som regel også å ha en samtale med lærerne på skolen før vi tar 
inn eleven enten på utplassering eller som lærling. Det blir som 
en referanse, som bidrar til å danne et inntrykk av kandidaten. De 
siste årene har de fleste lærlingene kommet til oss fra Skedsmo 
videregående. Det handler vel både om beliggenhet og rykte, sier 
hun, og sikter til at bedriften enn så lenge holder til et steinkast 
fra Åråsen stadion i Lillestrøm, like i nærheten av skolen. Becker 
Entreprenør, som ble grunnlagt i 2001, har triplet omsetningen 

ÅRETS LÆREBEDRIFT – REGION ØST:

Lærlingene 
involveres 
hos Becker 
Entreprenør
Hos Becker Entreprenør er ikke lærlingene bare i maskinen eller grøfta. De 
blir også involvert i bl.a.  kalkulasjon, tilbudsinnhenting, byggemøter, stikning, 
vernerunder og oppfølging av fremdriftsplan.
Tekst og foto: Runar F. Daler – rd@mef.no

BECKER ENTREPRENØR AS
Nominert av: MEF region Øst
Hjemsted: Kjeller, Lillestrøm kommune
Omsetning (2019): NOK 140 mill.
Antall ansatte: 47
Antall læringer: 6 (12,8 % av arbeidsstokken)
Lærlinger i hvilke fag: 3 i vei og anlegg, 
3 i anleggsmaskinførerfaget
Antall som har tatt fagbrev siste tre år: 6 

Sted: Kjeller

STORTRIVES: Maskinfører Simen Endresplass (20) besto 
fagprøven med meget godt før sommeren, og han fikk nylig 

utdelt en splitter ny Cat el-graver. Han skryter av både  
arbeidsmiljøet og oppfølgingen i Becker Entreprenør.



SIDE 73SIDE 72 ANLEGGSMASKINEN | NR.07 | SEPTEMBER 2020

AKTUELT AKTUELT

ANLEGGSMASKINEN | NR.07 | SEPTEMBER 2020

de siste tre årene, og antall ansatte har vokst nesten tilsvarende. 
De er derfor nå i ferd med å bygge nytt og større hovedkontor 
på Gjerdrum.

– De fleste lærlingene våre har vi hatt inne på utplassering 
først. Hele tre av de fire som kom hit i høst, og totalt fem av de 
seks vi har inne nå, var her på utplassering. Vi har også deltatt på 
en fagdag på Skedsmo vgs., og vi fikk enda litt flere henvendelser 
derfra etter det. Vi må jo takke nei til noen også, for vi kan ikke ta 
inn flere enn at vi er sikre på å kunne gi dem tilstrekkelig kvalitet 
i opplæringen.

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

Den første dagen møtes lærlingene her på kontoret, hvor vi går 
gjennom grunnleggende informasjon, som vår bedriftskultur, våre 
forventninger, hvilke systemer vi har, hvilke prosjekter vi har, og til 
slutt går vi gjennom læreplanen og når vi skal gjøre hva, sier Becker.

– Alle lærlingene får en fadder når de kommer inn i bedrif-
ten. Fadderne har betydelig faglig erfaring og har vært en stund i 
bedriften, slik at de kjenner kulturen godt. De skal være en støtte 
for lærlingene, ikke bare faglig, men også menneskelig. Foruten 
OKABs halvårsmøter har vi også egne evalueringer hvert halvår. 
Vi har vi alltid hatt én utenlandstur med hele firmaet hvert år, 
hvor lærlingene selvfølgelig også er med. I tillegg har vi fra i år 
også en egen lærlingetur til utlandet.

LAGSPILL
– Vårt tankesett er at en ansatt som har det bra på jobb – og som 
kanskje også får hjelp med ting utenfor jobben – har det bedre 
som menneske og gjør dermed også en bedre jobb. Det gjelder 
selvfølgelig også lærlingene. Hvis det er noen som har mye fravær, 
eller sliter med ett eller annet, så forsøker vi alltid å finne årsaken 
til det, og så prøver vil å gjøre noe med det, fortsetter Becker.

– Vi har tro på å gi lærlingene ansvar, samtidig som de blir 
stilt krav til. De skal føle at det er en mening med det de gjør, 
og da tar de gjerne også ansvar. Vi jobber mye med miljøet og 
kulturen i bedriften. Dette er jo som et lagspill, og vi er opptatt 
av «lagspillmentaliteten», hvor vi spiller sammen for å få ballen i 
mål. Vi prøver å være flinke til å inkludere alle som kommer inn 
i bedriften, også ved å gjøre ting utenom jobb, som for eksempel 
en fotballtrening i uka eller andre faste sosiale sammenkom-
ster. På den måten blir vi sammensveisa og vi får et fellesskap 
i bedriften. Lærlingene inkluderes selvfølgelig i dette, selv om 
vi aldri vet med sikkerhet om de blir værende i firmaet etter at 
læretida er over, sier hun.

INVESTERER I MENNESKER
Bedriften er opptatt av opplæring og formell kompetanse, og ser 
gjerne at så mange som mulig tar fagbrev.

– Vi er bevisste på dette med fagbrev. Flere av våre mer erfarne 
medarbeidere tar fagbrev som privatister. Målet vårt er egentlig 
at alle som ikke har fagbrev, skal ta det. Når vi har intervjuer 
med potensielle ansatte som ikke har fagbrev, så spør vi alltid 
om de er interessert i å ta det. Er de ikke det, så har de kanskje 
ikke kommet til rett plass. Det er jo et signal om interesse og 
engasjement, sier Becker.

– Vi sender også folk på ulike kurs for å gi dem mer kompetanse. 
Dette gir ikke bare de ansatte mer kunnskap og sannsynligvis et 
mer bevisst forhold til egen kompetanse, men det gir til syvende 
og sist også bedriften en merverdi. Alt dette koster litt, selvfølgelig, 
men vi investerer jo i mennesker, akkurat som i utstyr. Mennesket 
er den viktigste ressursen vi har. Man kan ha så fine, gode maski-
ner man bare vil, men har man ikke mennesker som fungerer bak 
spakene, så fungerer det ikke, slår hun fast.

VERDENS STØRSTE PÅ EL-GRAVERE
Becker Entreprenør er en svært miljøbevisst bedrift. Til våren 
venter de sin femte store elektriske gravemaskin. 

– Vi har miljøfokus i alt vi gjør, enten det dreier seg om avfalls-
sortering, maskinpark, utstyr og materiell. Vi gjør alt vi kan for å 
minimere utslippene, og vi merker at det fanger interessen til de 
unge medarbeiderne og lærlingene. Vi har investert i en biogass- 
lastebil, vi vurderer elektriske lastebiler og vi bruker mye HVO- 
diesel. Vår ambisjon er å matche Oslo kommunes nullutslippsmål 
innen 2025. Derfor jobber vi hele tiden med leverandørene våre, 
for å finne miljøvennlige løsninger, sier Becker.

– Når vi til våren får overlevert vår femte elektriske graver, blir 
vi trolig størst i verden på større elektriske gravemaskiner. Dette er 
dyre maskiner – de koster omtrent tre ganger så mye som konven-
sjonelle maskiner av samme type – og Enova-støtten dekker ikke 
merkostnaden i det hele tatt. Det er dermed en økonomisk risiko, 
men det kan jo hende vi får noen jobber på det. Vi har opplevd 
at vi nesten blir litt ledd av i bransjen for vårt sterke miljøfokus, 
men vi vet at dette er fremtiden, sier hun. 

Telefon: 22 90 02 00 • firmapost@mkl.no • www.mkl.no

HYDRAULIKK OG MUTTERTREKKERE
da ringer du oss!

Ved å kåre Årets lærebedrift ønsker Maskin- 
entreprenørenes Forbund (MEF) å premiere foretak 
som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med  
oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. 
Rekrutteringen og utviklingen av fagarbeidere 
avhenger av at bedriftene tar inn og følger opp 
lærlinger. MEF håper at prisen kan bidra til å  
synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som 
gjøres av næringslivet, og at den vil inspirere og 
motivere bransjen som helhet. 
Kåringen av Årets lærebedrift 2020 finner sted i 
januar 2021.
 

TILLITSERKLÆRING
Maskinfører i Becker Entreprenør, Simen Endresplass (20), var 
lærling i bedriften fram til i sommer, da han besto fagprøven 
med meget godt. Nylig fikk han utdelt en splitter ny el-graver, av 
typen Cat 323 Z-line.

– Det er en tøff maskin, og jeg føler det er en slags tillitserklæring 
å få kjøre den. Jeg må ta noen ekstra hensyn sammenlignet med en 
dieselmaskin, men det er en vanesak. Den lader 20 prosent på en 
halvtime, og jeg har lært meg å kjøre den slik at når jeg lader den 
i lunsjen, så holder den hele arbeidsdagen, forteller Endresplass 
når vi møter ham på et prosjekt for Omsorgsbygg på Hasle i Oslo.

– Som lærling tilbragte jeg mesteparten av det første året i 
grøfta. På den måten fikk jeg lært mye om hvordan ting henger 
sammen. Man får jo ikke full forståelse for alt bare ved å sitte i 
en gravemaskin. Jeg fikk prøve litt maskinkjøring også, selvføl-
gelig, og dette fungerte veldig bra for meg. Jeg trives veldig godt 
i Becker, jeg får kjempegod oppfølging og det er en sosial og fin 
bedrift å være i. Det er en ung bedrift med lav gjennomsnittsalder, 
arbeidsmiljøet er kjempebra og det er aldri noe problem å spørre 
folk om hva det måtte være, sier han.

– GÅR AV SEG SELV
Rune Lia, opplæringskonsulent i Opplæringskontoret for anleggs- 
og bergfagene (OKAB), fullroser lærlingearbeidet i Becker Entre-
prenør.

– Bedriften har mye variert arbeid, og de har på mange måter 
den «rette» typen og størrelsen prosjekter, som innebærer mange 
forskjellige oppgaver som lærlingene får bryne seg på. Bedriften 
er flink til å plassere lærlinger på ulike jobber, og det virker også 
som om de er dyktige til å plukke ut lærlingene i utgangspunktet. 
Det meste går egentlig på skinner hos Becker, sier Lia.

– Becker strekker seg også langt når det gjelder oppfølgingen av 
lærlingene, og de blir inkludert i bedriften fra dag én. Til og med 
elevene som er på utplassering der blir behandlet som ordinære 

ansatte og tatt med både på sosiale samlinger og utenlandsturer. 
De har også hatt enkelte lærlinger med ulike utfordringer, og 
de har vært villige til å ta imot lærlinger som ikke har fungert i 
andre bedrifter. 

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

– Jeg opplever at de kommer inn i et veldig godt miljø i bedrif-
ten, at de trives godt og at det er en sosial og god arbeidsplass. 
Lærlingene sier de har lærerike og bra jobber. Flere har sagt at 
de ikke kan tenke seg at de kunne hatt det bedre noe annet sted. 
Jeg møtte tre-fire av dem senest forrige uke, og de var blide og 
fornøyde alle sammen, sier Lia.

– Mitt inntrykk er at lærlingene tidlig blir vist tillit og må ta 
ansvar, noe de setter pris på. Noen kan kanskje bli litt nervøse av 
det, men det er noe de vokser på. Selv om de muligens kommer litt 
ut av komfortsonen, får de jo oppgaver de er i stand til å mestre. 
Jeg mener de gjør veldig mye riktig i denne bedriften, avslutter 
OKAB-konsulenten. 

PÅ SKINNER: Det meste går på 
skinner hos Becker, sier OKABs 

Rune Lia, til venstre i bildet. 
Ved siden av ham står daglig 

leder Line Becker og maskinfø-
rer Simen Endresplass.
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ABK-Qviller Anlegg
Postboks 64 Vollebekk
Tlf: 23 17 05 20
post@abkqviller.no
abkqviller.no/anlegg

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

Ahlsell Norge AS
Postboks 184, 
4065 Stavanger 
Tlf: +47 51 81 85 00
info@ahlsell.no
www.ahlsell.no/

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

Blinken AS
1621 Gressvik
Tlf: 90 70 11 00 
blinken@blinken.no
www.blinken.no

Brødrene Dahl
PB 6146 Etterstad, 
0602 Oslo
Tlf: 22 72 55 00 
post@dahl.no
www.dahl.no

C. Grindvold AS
0976 OSLO
Tlf: 22 82 00 00
firmapost@grindvold.no
www.grindvold.no

CEJN Norden AB
Box 245, 54125 Skövde, 
Sverige 
Tlf: +46 500 477500
info.sweden@cejn.com
www.cejn.se

Cramo AS
Pb. 34 Alnabru, 
0614 OSLO
Tlf: 23 37 55 60
info.no@cramo.com
www.cramo.no/

Dagenborg Maskin AS
9018 Tromsø
Tlf: 77 60 73 30
post@dagenborg.no
www.dagenborg.no

Driv energi AS
Postboks 343, 
3301 Hokksund
Tlf: 32 75 90 80
post@drivenergi.no
drivenergi.no

Eikmaskin AS
Postboks 123, 
2021 Skedsmokorset
Tlf: 64 83 73 00
info@osl.agcocorp.com
www.eiksenteret.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

Fredheim Maskin
Tlf: 69 80 88 30
post@fredheim-maskin.no
www.fredheim-maskin.no

Fundamentering AS
7093 Tiller
Tlf: 73 82 26 30
fas@fas.no
www.fas.no

Geomatikk AS
0579 OSLO
Tlf: 810 33 400
firmapost@geomatikk.no
www.geomatikk.no/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komatsu Forest AS
Uthusvegen 18, 
2335 Stange
Tlf: 90 17 88 00
info.no@komatsuforest.com
www.komatsuforest.no

Llentab
0663 Oslo
Tlf: 97707300
post@llentab.no
www.llentab.no

BRANSJEOVERSIKTEN

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

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

NTM Trailer & tipp
Postboks 73, 1309 Rud
Tlf: 67 17 19 30
post@ntm.no
www.ntm.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

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

Smartdok AS
Snømusstien 1, 
9512 Alta
Tlf: 904 03 333
norge@smartdok.com 
www.smartdok.com

SMB Parts AB Norge
3057 Solbergelva
Tlf: 32875850

www.smpparts.com/no

SSAB Svensk Stål AS
Pb. 47, 1314 Vøyenenga
Tlf: 23 11 85 80
www.ssab.se

Steelwrist AS
SE-192 75 Rosersberg, 
Sverige
Tlf: +47 236 50 226
www.steelwrist.com/

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/

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

per-eivind.braaten@smpparts.com

post.norway@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com/norway
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MEF HAR ORDET

GRØNN BUTIKK

Lik det eller ei, men klimatiltakene vil komme enda 
tydeligere til oss i anleggsbransjen. 

For snart fem år siden ble Paris-avtalen vedtatt av de fleste 
land i verden. USA trakk seg som kjent ut av avtalen da 
Donald Trump ble president. Et av de viktigste punktene 
i avtalen er at alle land skal ha en plan for hvordan man 
kutter utslipp, og oppnår målet om utslippsreduksjon.

Jeg merker at norske politikere i større grad blir målt på 
om de når målene for sin kommune. Det så vi i valgkampen 
i 2017, og viser det nå. Byrådet i Oslo ble i våres avkrevd 
svar på hvorfor utslippene der har økt.  På sine nettsider 
skriver kommunen at det er økte utslipp fra bygg- og anlegg 
som er den viktigste driveren til økte utslipp i hovedstaden.

Det offentlige er en stor byggherre, og en regulerende 
myndighet. Vi må forvente og forberede oss på, at det vil 
bli stilt nye krav til hvordan vi driver. Det er MEFs jobb 
å sørge for at kravene som stilles er mulige å nå. Det må 
være reelle tiltak – ikke bare flytte utslippet til et aggregat 
på utsiden av gjerdet på anleggsområdet.

Det må også være en rettferdig fordeling av kostnader ved 
omstilling. I skrivende stund er HVO-diesel 70 % dyrere 
enn anleggsdiesel. Dersom det skal stilles krav til økt 
innblanding eller drift på HVO-diesel, så må kostnaden 
ikke lempes over på allerede hardt pressede entreprenører. 
Den som stiller krav, må betale!

Vi i MEF spurte medlemmene i sommer om de har tatt 
i bruk helelektriske anleggsmaskiner. 1,8 % svarte at det 
har de. Mer kommer antakelig. Krav i kontraktene fra 
byggherre oppgis som den viktigste driveren til at våre 
medlemmer anskaffer elektriske maskiner.

Vi kan få til store kutt i utslipp med å gjøre ting smartere. 
Bransjen har selv tatt grep når det gjelder å redusere 
tomgangskjøring. I MEFs konkurranse for redusert 
tomgangskjøring kunne en anleggsentreprenør vise til at 
forbruket av drivstoff gikk ned med om lag 90.000 liter 
diesel i året, noe som tilsvarer ca. 240.000 tonn i reduserte 
CO2-utslipp. Drivstoffkostnaden ble samtidig redusert 
med rundt 900.000 kroner.

En annen problemstilling som opptar oss i anleggsbransjen, 
er massetransport. Punkt én må være å redusere behovet 
for transport gjennom å ha flere deponier for mellomlagring 
av rene masser. Punkt to kan være at transporten blir 
mindre avhengig av fossilt drivstoff. Dette ligger litt lenger 
fram, men det skjer en del på el og biogass.

Skal grønn omstilling ha noe for seg, så må den være 
nettopp grønn. Ikke flytte utslippene. Den må også være 
lønnsom.

Julie Brodtkorb
Adm.dir. i MEF

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

EARTHMAX SR 41
Uansett hvor krevende oppgavene dine er kan 

du stole på EARTHMAX SR 41 når det gjelder 

arbeid som krever ekstraordinær trekkraft. 

Takket være stålradialstrukturen og det 

spesielle blokkmønsteret har EARTHMAX SR 

41 enestående motstandsevne mot punktering 

og ekstra lang levetid. Med dette dekket kan 

du jobbe lange dager uten avbrudd og med en 

ekstraordinær arbeidskomfort. 

EARTHMAX SR 41 er BKT sin løsning for de 

røffeste driftsforholdene innen transport, lasting 

og skyving av masser.

A LONG WAY
TOGETHER

Les mer om dekkene og finn nærmeste forhandler på 
www.ndi.no/bkt

IMPORTØR: NDI NORGE AS

New ADV_Earthmax SR 41_NO_185X127_NDI Norway.indd   1New ADV_Earthmax SR 41_NO_185X127_NDI Norway.indd   1 12/03/20   16:5212/03/20   16:52
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MEF-NYTT

Region 
Øst

Region Sørøst

Region Sørvest

Region 
Vest

Region 
Midl

Region 
Nord

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

OSLO-KONTORET
Fred Olsensgate 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: 33 35 99 90
region.sorost@mef.no

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

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

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

REGION NORD
Stakkevollveien 41
9010 Tromsø
Telefon 95 84 50 50
martin.gronnslett@mef.no 

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

SERVICEKONTORET

ARCTIC ENTREPRENEUR 2021 AVLYSES

På grunn av koronaviruset, og restriksjoner på arrangementer med over 200 personer, 
har styret i MEF Service bestemt at neste års arrangement på Gardermoen avlyses.
Arctic Entrepreneur er en av anleggsbransjens største møteplasser med 1700  
besøkende på årets arrangement. Det sosiale er minst like viktig som det faglige.  
Det å arrangere Arctic Entrepreneur «halvveis», uten en sosial sammenkomst mener 
vi er uheldig. Vi kommer til å jobbe for en enda bedre arrangement i 2022!

NYANSATTE I MEF 
Elisabeth Eik Gabestad er ansatt som prosjektassis-
tent på MEF-skolen. Hun er lokalisert på servicekon-
toret i Oslo. 
Andrea Holtekjølen er ansatt som kommunikasjons-
medarbeider på servicekontoret i Oslo. 
Henning Sunde er ansatt som opplæringskonsulent i 
OKAB Møre og Romsdal.
Tommy Andre Haugen er ansatt som ny opplærings-
konsulent i OKAB Buskerud, Vestfold og Telemark. 

Andrea Holtekjølen Henning Sunde Tommy Andre Haugen

Elisabeth Eik Gabestad

SJEKK VÅR KURSKALENDER 
Planlegger du, eller andre i din bedrift, 
å gå på kurs i høst? Vi anbefaler at du 
melder deg på MEF-skolens kurs allerede 
nå, da det er kort påmeldingsfrist.
Alle MEF-skolens kurs er utarbeidet av, 
og for fagfolk innen anlegg. Dermed kan 
du være sikker på at det du lærer, er rele-
vant for deg og kan brukes i din bedrift.
Høstens kurs er lagt ut i kurskalenderen 
på mef.no. Det er kurs og skoler over hele 
landet, i tillegg til digitale kurs hvor du 
kan delta fra hjemmekontor.

REGION SØRØST

NYE MEDLEMMER
Vi ønsker velkommen til følgende nye medlemmer: 

➜	 Gol Grave og barkeservice (MEF-Buskerud)
➜	 Bernt Anders Styrvold (MEF-Vestfold)
➜	 Einar Helgen Bergsprenger AS (MEF-Telemark)
➜	 Knut Gudmund Tveiten (MEF-Telemark)
➜	 Bergsland Entreprenør AS (MEF-Telemark)
➜	 Neri Helge Flothyl (MEF-Telemark)
➜	 Flå Fjellsprenging AS (MEF-Buskerud)

Vi ser fram til godt samarbeid!!

REGION ØST

NYE MEDLEMMER I JULI OG AUGUST
➜	 Ryding Maskin AS fra Nannestad i avd. Oslo/Akershus.  
➜	 Erik Sveen AS fra Gausdal i avd. Oppland. 
➜	 Lars Olav Harsjøen Entreprenør AS fra Tynset i avd. Hedmark. 

Vi ønsker velkommen og ser frem til samarbeidet!

MÅNEDENS LÆRLING
Amadeus Hamlot Lippert
Alder: 19 år 
Bedrift: Jobber i Skarpnord Maskin AS i 
Sarpsborg 
Har læretida som: Anleggsmaskinfører 
Liker best i jobben: All variasjonen, man gjør 
jo så godt som aldri det samme. 
Hobby: På fritida så går det mye i bil og 
kamerater

MÅNEDENS BEDRIFT
Park & Anlegg AS 
Sted: Fredrikstad i Østfold
Daglig leder: Lars Erik Sundell 
Antall ansatte: 241 ansatte. 
Medlem siden: 2003 
Hva driver dere med: Vi 
leverer prosjekter innen 
områdene Grunn, VA, Park og 
Utemiljø og Bygg og Konstruk-
sjoner. Selskapet ble startet i 
1997 av Jack Valleraune og 
Lars Erik Lunde og er i dag eid 
av Luva Holding AS med Skolt 
Holding AS som hovedaksjonær. 

Vi omsetter for 720 MNOK. Vi er ISO 9001 og 14001 sertifiserte.
Vårt firma jobber etter:
• Langsiktig tenking preger våre beslutninger 
• Å bygge varige verdier (medarbeidere, organisasjon, systemer og omdømme) 
• Kontinuerlig forbedring 
• Vi ser etter relevante forretningsmuligheter 
• Dyktige og motiverte medarbeidere utgjør forskjellen 
Hvorfor er vi medlem av MEF: Det er viktig at vi i bransjen står sammen 
og jobber i felleskap med dialog og påvirkning mot politikere og myndig-
heter. I MEF utveksles erfaringer, det tilbud kurs og bygges kompetanse og 
man diskuterer / løser faglige problemstillinger. Til tross for at man kanskje 
konkurrerer i hverdagen åpner man seg i MEF sammenheng med formål om 
å løse felles utfordringer. Man skal heller ikke glemme det sosiale perspek- 
tivet i et MEF medlemskap – det er fantastisk.
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MEF-NYTT MEF-NYTT

Få utstyret levert nå -  
betal første faktura neste år

Ta kontakt med oss i dag

     92 02 83 67  | |    salg@ikano.no

Leasingkampanje:
Betalingsutsettelse til 2021 Vinteren er her!

MHC-700 MHT-700 MH-700

Mobil Steamgenerator fra Steamrator Oy Finland

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

Kontakt oss for tilbud og leveringstid.

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

Tlf: 902 08 047
Eillef Guttormsensvei 5
3610 Kongsberg

REGION NORD

MEDLEMSBESØK I NORDLAND
Regionsjef Martin Grønnslett og distriktssjef Gøran Kimsaas har vært ute 
på farta i Nordland, hvor turen gikk nedover kysten til Meløy. 
Først stoppet de innom Gildeskål graving og transport på Inndyr, før 
turen gikk videre til Terje Halsan i Glomfjord. 
På vei tilbake til Bodø fikk de med seg en hyggelig prat med John Kildal 
på Ørnes, før de svingte innom Reipå Knuseri som feiret 50-års jubileum 
tidligere i år. Det er alltid hyggelig med en tur nedover kysten!

STYREMØTE I KARASJOK
27. august var det styremøte i Karasjok. Der fikk de gitt en 
oppmerksomhet til Tormod Svineng som fylte 60 år 21.mars. 
Denne skulle han ha fått på årsmøte i Riga som måtte avlyses. 
Han ble særdeles glad for videohilsen fra Julie Brodtkorb. 
Takk for fint møte!

REGION MIDT

OPPSTARTSMØTE
3. august var det oppstartsmøte med nye og gamle 
lærlinger hos Johs J Syltern. Takk for en fin dag!
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www.eiva-safex.no             04404

Sikkerhetstiltak som lønnsom investering
	 -	få	effektivisering	med	på	kjøpet

Fjernstyrt	løfteutstyr	-	pewag	levo	-	fjernstyrt	krok	og	plateklype	
Ved å flytte operatøren til sikker avstand fra lasten, reduseres faren for uønskede hendelser.
Krok og plateklype kan ikke åpnes før lasten er satt ned.

For ytterligere informasjon kontakt
fagsjef Jan Henrik Tørjesen, jan.henrik@eiva-safex.no,	928	06	143

Digitalisering	av	dokumentasjon	og	optimalisering	av	årlig	kontroll
En ryddig oversikt med status på alt utstyr i bedriften, er første skritt for å bedre 
sikkerheten.

For ytterligere informasjon kontakt
fagsjef Michal Andrè Mikkelsen, michal@eiva-safex.no,	928	06	131
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Det skal være trygt

Å REDDE LIV
Ved naturkatastrofer føler alle for å bidra med 

 det de kan. For maskin entreprenører betyr det ofte å 
låne ut utstyr til redning av mennesker og verdier. 

Vi gir deg tryggheten du trenger når hensynet til 
maskiner må vike for hensynet til mennesker: 

• Garanti for forsikringsdekning når
myndigheter rekvirerer utstyr

• Ingen egenandel ved skade

I samarbeid med:

VIL DU VITE MER?
Ring en av våre MEF-eksperter på 62 51 65 31 

if.no/mef
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Finn ut mer på circlek.no/bedrift/bulkbestilling

NÅ ER
DET ENDA
ENKLERE Å 
BESTILLE 
DRIVSTOFF
TIL TANK.
Vi ønsker å gjøre jobbhverdagen din enklere. 
Derfor har vi laget en løsning hvor du
enkelt kan bestille drivstoff til tank 
– akkurat når det passer for deg. 

Sjekk vår brukervennlige og 
tidsbesparende portal for bestilling. 
Din lokale transportør sørger for 
leveransen til deg.
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